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Anotace: 

 

Tato bakalářská práce se věnuje významné osobnosti pedagogiky 19. století Karlu Slavoji 

Amerlingovi (1807–1884) a soustředí se zejména na jeho pedagogické úsilí o rozvoj péče  

a vzdělávání jedinců s mentálním postižením. Průkopnická činnost Karla Slavoje Amerlinga 

je přiblížena prostřednictvím článků, kterými jeho odkaz odkryly významné osobnosti 

speciální pedagogiky počátku 20. století – Karel Herfort (1871–1940), Josef Zeman (1867–

1961), František Čáda (1865–1918) a další autoři, kteří se jeho dílu věnovali v průběhu 

následujících let. První část práce naznačuje Amerlingovu dráhu pedagogického působení, 

během které již promýšlel, jak zlepšit péči a výchovu jedinců s mentálním postižením. 

Stěžejní část práce se zaměřuje na historické skutečnosti, které se vztahují k významnému 

počinu Karla Slavoje Amerlinga – založení ústavu r. 1871, tehdy zvaném „Ústav idiotů 

Jednoty paní sv. Anny“, později přejmenovaném na Ernestinum, jenž byl prvním zařízením 

svého druhu v celém Rakousko-Uhersku. Pozornost je rovněž věnována Amerlingovu 

působení jako lékaře a ředitele Ústavu (1871–1884), uplatňovaným metodám a postupům 

v oblasti výchovy a vzdělávání, novým myšlenkám a návrhům. Poslední část práce 

zaznamenává vývoj Ernestina po Amerlingově smrti, dotýká se působnosti dalšího 

významného ředitele Karla Herforta, poukazuje na přínos a přesah Amerlingova odkazu 

a naznačuje formování psychopedie na počátku 20. století, kdy již vzrostl počet osobností, 

kteří v započatém Amerlingově úsilí pokračovali. 
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Annotation: 

 

This bachelor thesis introduces a remarkable pedagogue of the 19th century, Karel Slavoj 

Amerling (1807–1884), and focuses on his efforts in developing the care and education of 

mentally disabled people. Amerling's pioneering work is viewed through articles in which 

important scholars of special education of the beginning of the 20th century, Karel Herfort 

(1871–1940), Josef Zeman (1867–1961), František Čáda (1865–1918) and others, revealed 

Amerling's heritage. The first part of the thesis outlines the start of Amerling's pedagogical 

career during which he already thought of improving the education of mentally disabled 

individuals. The core of the thesis covers the historical facts related to one of Amerling's main 

achievements – foundation of the "Institute of Idiots of St. Anna Association" in 1871. The 

asylum, later renamed to Ernestinum, was the first facility of this kind in Austrian-Hungarian 

Empire. The thesis also notes the activities of Amerling as a doctor and director of the asylum 

(1871–1884), his educational methods and ideas for improvements. The last part of the thesis 

describes the development of Ernestinum after Amerling's death, activities of another 

significant director of the Institute, Karel Herfort, and points out how Amerling contributed to 

forming the modern special education of persons with mentally disability at the beginning of 

the 20th century when the growing number of followers allowed further elaboration of 

Amerling's ideas. 
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1 Úvod 
 

Historie speciální pedagogiky jakožto vědecké disciplíny je poměrně mladá a je dílem 

vlastně teprve dvacátého století. Její skrovné začátky, které připravovaly půdu pro zobecnění 

speciální výchovy jedinců s postižením, však sahají do dávnější minulosti. (Kysučan, Kuja 

1998) 

 

V poměrně dlouhém předobdobí, jímž je formování speciální pedagogiky předznamenáno, 

byli s existencí lidí (dle dobové terminologie) hluchoněmých, slepých, idiotických, 

zmrzačených, nezhojitelně chorých či mravně narušených konfrontováni tehdejší pedagogové, 

lékaři a právníci. Jejich neformální zájem o životní situaci znevýhodněných jedinců byl patrný 

již dříve, než u nás začaly vznikat první ústavy. (Titzl 2000) 

 

Velký význam v šíření opravdu lidského vztahu k postiženým mělo filozoficko-

pedagogické dílo J. A. Komenského (1592–1670). Komenský prosazoval právo všech dětí na 

vzdělání, tedy i dětí s postižením. 

 

V 18. století se otázka péče o postižené začíná dotýkat i organizace školství. Autor 

tereziánského školního řádu z roku 1774 opat Ignác Felbiger požadoval dodržování zvláštního 

zřetele vůči postiženým žákům.  

 

Prvotní poznatky o edukaci jedinců s mentálním postižením přineslo 19. století, které je 

spojeno především se vznikem speciálních vzdělávacích institucí. Podobně jako jinde ve 

světě, vznikala i u nás jako první zařízení pro nevidomé a neslyšící. Čechy v tomto směru 

držely krok s ostatní Evropou a první české ústavy byly zakládány v blízkém sledu za 

vznikem prvních ústavů v Evropě vůbec, tj. v 18. a na počátku 19. století. Pouze péče 

o jedince s mentálním a tělesným postižením a obtížně vychovatelné je pozdějšího data. První 

ústav pro mentálně postižené byl u nás založen v roce 1871, pro obtížně vychovatelné 1883 

a pro tělesně postižené 1913. 

 

O vznik prvního ústavu pro jedince s mentálním postižením se zasloužil lékař, pedagog, 

přírodovědec a filozof Karel Slavoj Amerling (1807–1884). Ústav idiotů Jednoty paní sv. 

Anny, založený roku 1871, tak byl prvním ústavem v Čechách a současně i v celém tehdejším 

Rakousko-Uhersku. Jeho založení je tak počátkem organizované péče o jedince s mentálním 
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postižením u nás. V roce 1898 byl ústav pojmenován Ernestinum1 a pod tímto názvem vešel 

do dějin. 

 

Důležité místo v historii speciální výchovy na území našeho státu zaujímají tři 

pedopatologické sjezdy, organizované prof. Čádou. Tyto sjezdy (v r. 1909, 1911, 1913) 

přispěly k rozvoji péče o jedince s mentálním postižením a oživily zájem o situaci 

postižených vůbec. Generace zanícených speciálních pedagogů budovala organizační systém 

speciální výchovy, který se opíral o vlastní teoretická východiska. Mezi významné osobnosti, 

které udávaly nový vývojový směr tehdejší pedopatologii, patřili Karel Herfort, Josef Zeman, 

František Čáda a další. (Kysučan, Kuja 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Název Ernestinum se zde používá v souvislosti s osobností Karla Slavoje Amerlinga, přestože k tomuto 
pojmenování ústavu došlo až později, po Amerlingově smrti. 
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2 Cíle a postupy práce 
 

2.1 Cíle práce 
 

Tato práce si klade za cíl přiblížit osobnost Karla Slavoje Amerlinga a zejména jeho 

činnost související s jeho významným počinem – založením prvního ústavu pro jedince 

s mentálním postižením. Mým úmyslem tak bylo poukázat na historické události, díky nimž 

se mohl v dalších letech formovat nový obor speciální pedagogiky – psychopedie. 

Hlavním záměrem práce je nastínit vznik Ernestina a počátky působení Karla Slavoje 

Amerlinga coby jeho lékaře a prvního ředitele, a to prostřednictvím článků, které na toto téma 

napsali Karel Herfort, Josef Zeman a František Čáda. Tyto významné osobnosti, které 

zaujímají význačné místo ve vývoji české psychopedie a speciální pedagogiky vůbec, je tak 

možné považovat za pokračovatele Karla Slavoje Amerlinga. Patřili k prvním, kdo se snažili 

svými články osvětlit Amerlingovy snahy o zlepšení péče a vzdělávání jedinců s mentálním 

postižením a poukázat na jeho význam. Nezastupitelné místo v tomto úsilí zaujímal Karel 

Herfort, který stejně jako Karel Slavoj Amerling zastával později funkci ředitele Ernestina 

(1902–1939).  

Dílčími cíli je pak přiblížení Amerlingova odkazu a významu prostřednictvím dalších 

autorů v pozdějším období, kteří Amerlingovy myšlenky a působnost v oblasti péče o jedince 

s mentálním postižením dále rozšiřují. 

Mým osobním přáním bylo nalézt takové historické materiály a dokumenty, které by 

souvisely s vytčenými cíli a podtrhly jedinečný přínos Karla Slavoje Amerlinga. 

 

2.2 Postupy práce 
 

Při zpracování bakalářské práce jsem nejprve využila informace z přehledových prací  

a publikací ze současnosti týkajících se historie speciální pedagogiky a psychopedie. Byly to 

například knihy Lili Monatové, Aleny Eisové a Marie Černé. Studium této literatury mě 

postupně přivádělo k vyhledávání a prostudování původních písemných zdrojů. 

 

Hlavními prameny se tak staly články Karla Herforta a Josefa Zemana v časopisu Úchylná 

mládež, který roku 1925 společně založili. Jednotlivé ročníky tohoto časopisu vypovídají  

o vývoji české speciální pedagogiky a poukazují na spolupráci Herforta a Zemana. Svému 

předchůdci Karlu Slavoji Amerlingovi zde oba věnovali několik příspěvků připomínajících  
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a osvětlujících jeho průkopnickou činnost v počátcích péče a výchovy osob s mentálním 

postižením. 

Důležitým zdrojem informací mi byl rovněž časopis Pedagogické rozhledy. Zde byla roku 

1904 zřízena samostatná rubrika Pedopatologie, kterou zpočátku vedl prof. Heveroch2 (1869–

1927) a od r. 1908 prof. Herfort. V tomto časopise již byly uveřejňovány články věnující 

pozornost Amerlingově průkopnické činnosti. Karel Herfort zde představil historické 

poznatky, které podrobně mapují vznik Amerlingova prvního ústavu pro jedince s mentálním 

postižením. František Čáda, Karel Herfort a Josef Zeman byli důležitými přispěvateli do obou 

zmíněných časopisů a některé články vyšly i jako samostatné výtisky. 

Kromě běžně dostupné a dobové literatury jsem další podstatné informace pro tuto práci 

čerpala z časopisů Otázky defektologie a v současné době vycházejícího časopisu Speciální 

pedagogika, v nichž lze spatřovat linii pokračování původně vzniklého časopisu Úchylná 

mládež. 

Potřebné dobové literární zdroje a časopisy jsem nalezla především v Ústřední knihovně 

Pedagogické fakulty UK, Národní knihovně ČR a Pedagogické knihovně J. A. Komenského. 

 

K vyhledání dobových dokumentů jsem navštívila Archiv Národního Muzea a Národní 

pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského, kde jsem nalezla podstatnou část 

archiválií vztahující se k tématu mojí bakalářské práce. Cenným zdrojem mi byla rovněž 

německy psaná kniha (s českým názvem Dějiny charitativního ústavu pro výchovu  

a vzdělávání slabomyslných dětí Ernestinum na Hradčanech do r. 1911) z roku 1912 

s dobovými fotografiemi, která je k dispozici ve fondu Městské knihovny v Praze. Naopak 

v Archivu hlavního města Prahy se nachází jen velmi nepatrná část archiválií vztahující se 

k Amerlingově osobnosti a pro tuto práci nebyla použita. 

 

V rámci této práce je uplatněna metoda kompilace, kterou jsou písemnosti a články vícero 

autorů zpracovány do navazujícího a uceleného textu. Amerlingovy myšlenky a mnohá 

pojmenování, které tyto písemnosti obsahují a uchovávají tak jeho odkaz, jsou v této práci 

rovněž citovány a pro zpřehlednění textu uvedeny kurzívou. 

 

                                                 
2 Antonín Heveroch (1869–1927), univerzitní profesor psychiatrie, světově uznávaný neurolog a významný 
pracovník v pedopatologii, její teorii a praxi. V roce 1908 zřídil a vedl ústav pro epileptiky (Valentinum), 
několik let by ředitelem zemského ústavu pro choromyslné v Praze. Spolupracoval také s prof. Čádou při 
organizaci sjezdů pro péči o slabomyslné a školství pomocné. (Kysučan 2009, Vojtko 2010) 
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Vzhledem k historickému zaměření práce pracuji s dobovou terminologií, která byla 

používána v období života Karla Slavoje Amerlinga a především v době Karla Herforta, 

Josefa Zemana a Františka Čády. Pojmy jako idiot, slabomyslný, úchylná mládež, apod. byly 

ve své době ustálené, běžně používané a nebyl jim přisuzován pejorativní nádech. S dobovou 

terminologií pracuji pro zachování autentičnosti pramenů s vědomím, že do dnešních dnů 

prošla mnohými změnami. 
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3 Karel Slavoj Amerling a jeho význam v oblasti péče a vzdělávání 
jedinců s mentálním postižením 
 

 

 

 Motto: 

„Jen muž geniální, s horoucí láskou pro trpící 

lidstvo, mohl se státi zakladatelem naší péče 

o slabomyslné.“ (Karel Herfort 1931, s. 4) 

 

 

 

3.1 Karel Slavoj Amerling 
 

Karel Slavoj Amerling se narodil 18. září 1807 Klatovech. Otec byl majitelem zájezdního 

hostince U Slunce a pocházel z německé vinařské rodiny z Moravy. Jeho první manželka, se 

kterou měl dva syny, brzy zemřela a Jan Amerling se poměrně záhy znovu oženil s Annou 

Jelínkovou, dcerou rychtáře  z nedalekých Chudenic. Z tohoto manželství vzešlo pět synů  

a dvě dcery. Prvorozený syn z druhého manželství dostal jméno Karel. 

Ve svých pěti letech přišel Karel Slavoj Amerling na výchovu k prarodičům z matčiny 

strany do Chudenic, kde byl v nejlepších rukou. Dědeček Jelínek studoval původně teologii, 

po otcově smrti však převzal hospodářství a živnost v Chudenicích a byl zde také starostou. 

Byl to muž řádný a vzdělaný a dal nadanému chlapci dobré základy pro jeho další životní 

pouť.  

Za svého pobytu v Chudenicích Karel Slavoj Amerling nabyl dobrých znalostí latinského, 

řeckého a hebrejského jazyka a základů hudební teorie. Jeho dědeček vkládal všechny naděje 

v to, že nastoupí dráhu kněze-buditele. 

Do Klatov se Amerling vrátil v 13 letech a studoval zde 6 let na gymnáziu s výborným 

prospěchem. Další dva roky strávil ve Vídni, jde studoval filozofii a navštěvoval přitom 

přednášky a semináře českého jazyka. Již v této době začíná Amerling uvažovat o lékařské 

dráze, nicméně není mu jasné, jak by se toto povolání snášelo se snem dědečka –  působností 

kněze. Tato myšlenka jej ale již neopustí. 
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Poměry jeho rodičů v Klatovech se však náhle obrátily. Jednou nepodařenou transakcí  

s obilím a vínem se ocitli v chudobě. Amerling tak při své volbě příštího povolání zůstal při 

tom, že bude knězem. Zvláštní náhoda však – zmeškal totiž poštu, která jej měla dopravit do 

Budějovic k zápisu do semináře – byla příčinou, že se rozhodl jinak a vydal se na cestu do 

hlavního města. Celou cestu a dokonce ještě v Praze vyhlíží dostavník, který by jej dopravil 

do Budějovic.  

„Stalo se to pouhým osudem, ode mě nezávislým, že svůj ideál kněžství opustiti jsem 

musel. Lékařství vstoupilo na to místo a po skončených studiích stal jsem se asistentem  

u výtečného našeho veterána literatury, pana profesora Presla.“ (Hoffmannová 1982, s. 12) 

Amerling zůstal v Praze a začal studovat na lékařské fakultě. Roku 1836 se stal doktorem 

medicíny a chirurgie. Od roku 1833 do února 1837 byl asistentem „nerozpytu  

a živočichozpytu“ u českého učence Jana Svatopluka Presla (1791–1849). Zde získal rozsáhlé 

vědomosti v mnoha různých oborech. Po promoci byl povolán jako tajemník a současně 

správce a pořadatel rozsáhlých sbírek přírodovědce hraběte Kašpara Šternberka (1761–1838). 

Poté, co toto místo opustil, cestoval po rakouských zemích, Itálii, Švýcarsku a Řecku. Po 

svém návratu se věnoval medicíně a vykonával krátce lékařskou praxi v Praze, i když jej 

zajímaly spíše otázky přírodních věd a pedagogiky. V pozdějších letech procestoval ještě 

Německo. 
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3.2 Amerlingova pedagogická činnost před vznikem Ústavu 
 
 

3.2.1 Zřízení vzdělávacího učiliště Budeč 
 

Od roku 1839 se Amerling zabýval zřízením velkého vychovávacího ústavu Budeč
3, 

jakéhosi národního všeučiliště, lidové university, kde by se vzdělávali budoucí učitelé, 

průmyslníci, řemeslníci a měl také být prvním učilištěm českých dívek. Nemaje finančních 

prostředků, musel si vypomáhat půjčkami od šlechticů, bohatých vlastenců, pražských 

měšťanů. Za asi 5000 zlatých byla koupena prostorná zahrada na rohu ulic Žitné a V tůních 

(říkávalo se zde „U Dědů“, č. 252-II) pro zamýšlenou stavbu budovy. (Herfort 1908) 

 

Základní kámen byl položen 25. června 1842. Od samého počátku bylo zřejmé, že 

původní plány na jednopatrovou budovu Amerlingova široce koncipovaného záměru 

nemohou postačit. Amerling zde nechal vystavět velký dům o třech poschodích, 

s astronomickou věží, tiskárnou knih, laboratoří, mnoha učebnami, různými dílnami,  

a dokonce i vodoléčebným ústavem. Celkovou velkolepost stavby podtrhovala i její 

předpokládaná, ale nakonec nedokončená umělecká výzdoba. Budova měla být zdobena 

freskou zobrazující  J. A. Komenského, reliéfy Koperníka, Rafaela, Archiméda a dalších. 

Realizována však nakonec byla pouze vznešeně působící vstupní brána zdobená červeným 

mramorem. (Morkes in Vojtko 2007) 

 

První patro mělo sloužit k přípravě učitelů. Nacházela se zde rozlehlá posluchárna, která 

sloužila i jako veřejný sál k nejrůznějším přednáškám. Své oddělené učebny měly v Budči 

i ženy. 

Ve druhém patře budovy se vyučovala hudební teorie a zpěv. Byla tam ale i hodinářská 

dílna, přírodovědný sál s bohatými sbírkami, dílna k broušení skla a drahých kamenů  

a knihovna s tiskařským vybavením umožňujícím tisknout v arabštině, ruštině, hindustánštině, 

čínštině, mongolštině, hlaholici a cyrilici i staroegyptskými hieroglyfy. Ta byla nejen 

Amerlingovou pýchou, ale i výrazem jeho cílevědomé snahy bezprostředně navázat na 

Komenského učení jazykům a na jeho dílo Brána jazyků otevřená. (Morkes in Vojtko 2007) 

                                                 
3 Pojmenování Budeč Amerling odvozoval od pověsti o Zákolanském Budči (blízko vesnice Kovár), 
kde měli být vzděláváni Libuše, Přemysl, sv. Ludmila, sv. Václav a další přední osobnosti dávnověku 
a od slov budit a budovat s odkazem na „blahou budoucnost“. (Černá 2008, Herfort 1908) 
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Třetí patro zaujímala nemocnice, kde Amerling spolu se svým spolupracovníkem, 

doktorem Janem Špottem (1813–1888), praktikovali vodoléčbu. Přicházeli sem především 

prostí lidé a při jejich léčbě se používalo studených zábalů, které proslavil léčitel Vinzenz 

Priessnitz (1799–1851). Zde se Amerling setkával s případy idiotů, kteří byli do 

vodoléčebného ústavu přiváděni v letech 1840–1843. Amerling si uvědomoval, že jim 

nemůže pomoci, avšak toto setkávání patrně již bylo pro Amerlinga podnětem, aby se o 

problém slabomyslných začal zajímat. (Morkes in Vojtko 2007, Titzl 1996, 2002) 

 

Již od počátku však Amerling bojoval s finančními obtížemi, do skutečného chodu ústav 

vlastně nikdy nebyl uveden. Mnohé aktivity musel již záhy redukovat, až byl finanční tísní 

a věřiteli donucen vzdát se Budče úplně. Během několika dnů musela být Budeč vyklizena, 

sbírky a knihovna rozprodány, ještě nedodělané fresky ponechány na pospas dešti a větru. 

V roce 1848 byla Budeč prodána a upravena na soukromé byty. (Herfort 1908, Morkes in 

Vojtko 2007) 

Finančně zruinovaný Amerling, zdrcený tím, jak se zhroutilo nejen jeho dílo, ale 

především jeho velký sen, pomýšlel v té době dokonce na sebevraždu. V roce 1849 se ještě 

pokusil zaniklé učiliště obnovit pomocí celonárodní sbírky, nebyl však úspěšný. Poslední 

dlužné částky za Budeč zaplatil až v roce 1850. (Morkes in Vojtko 2007) 

 

V revolučním roce 1848 označil udavač (byl jím budečský domovník) Karla Amerlinga 

jako nebezpečného činitele a nepřítele státu. Amerling byl zatčen a policií obviněn 

z organizování schůzek v Budči, že chystal plány k ovládnutí Prahy, z organizování 

protistátního spiknutí. Nebylo snadné vysvětlit, že schůzky v Budči připravovaly vydání 

časopisu Posel z Budče, jehož první tři archy v té době právě vyšly. I když Amerling 

svědecky prokázal nevinu a osvobozující rozsudek byl zveřejněn v tisku, důvěra v Amerlinga 

byla otřesena a pád ústavu neodvratný. (Spěváček 1962, Titzl 2002) 

 

Na tematicky rozličné přednášky konané v Budči přicházeli lidé různých povolání, kteří se 

na ně sjížděli i ze značné dálky. Většinu posluchačů však tvořili učitelé a mladíci, kteří se 

učiteli teprve stát chtěli. Pro starší pedagogy pak byla Amerlingova Budeč něčím, co bychom 

v dnešní době nazvali doškolovacím ústavem. Budeč se tedy ve své době stala mimořádně 

významným střediskem obrozeneckého a vlasteneckého života. 
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Skutečnost, že Amerlingova Budeč byla významným centrem českých učitelů, 

potvrzovaly především „porady učitelské v Budči“. Zprvu se jednalo o měsíční porady 

několika pražských učitelů, postupně se staly týdenními a scházeli se na nich i učitelé 

mimopražští.  Učitelé se na budečských poradách radili o tom, co by školám a českému 

žactvu mohlo prospět a jaké by mělo být vzdělávání učitelů i mládeže. Dne 7. září 1848 se na 

výzvu budečských porad sešlo na 500 českých učitelů, aby jednali o budoucnosti škol. 

Jednalo se o historicky první takto početné shromáždění učitelů. V přijaté petici mimo jiné 

požadovali, aby byla prodloužena školní docházka, aby se stát postaral o přiměřené 

vzdělávání učitelů a jejich plat byl roven platu státních úředníků. (Morkes in Vojtko 2007) 

 

 

3.2.2 Amerlingovo působení v první české hlavní škole 
 

V roce 1848, v době, kdy byla Budeč již v zániku, byl Amerling pověřen školní sekcí 

Národního výboru vytvořením návrhu úplné soustavy národního školství. Tento Návrh pro 

národní školy obsahoval rozdělení škol na mateřskou (pro děti 2–3leté), opatrovnu (děti 3–

5leté), přípravnu s dvěma třídami (pro děti 6 a 7leté) a věcnice s šesti třídami (až do 14 let). 

Zahrnoval také požadavek jednotného školského systému s povinnou školní docházkou do 

čtrnácti let i na venkově. (Kádner 1923, Spěváček 1962) 

Když bylo v roce 1848 ministerským výnosem nařízeno zavést zlepšené učitelské kurzy, 

byla v Praze zřízena i první hlavní škola v Panské ulici u Piaristů (Herfort 1908), kde byla 

vyučovacím jazykem čeština. Dne 13. října 1848 byl jejím ředitelem jmenován MUDr. Karel 

Slavoj Amerling. Při první české hlavní škole byl zřízen i učitelský kurz, zprvu ještě 

jednoroční (v r. 1849 byla učitelská přípravka neboli kurz preparandistů prodloužena na  

2 roky). Jeho ředitelem byl jmenován rovněž Amerling. Tehdy požádal, aby škola nesla 

oficiální název „Budečská škola“. Přestože jeho žádosti nebylo vyhověno4 a oficiální název 

školy byl „Císařsko-královská česká hlavní škola v Praze“, pod názvem „Budečská škola“ 

vešla v obecnou známost. (Hoffmannová 1982, Koubek 1957, Morkes in Vojtko 2007) 

V souvislosti s koncepčními změnami v učitelské přípravě a s jejím prodloužením na čtyři 

roky se učitelský kurz pod Amerlingovým vedením přeměnil na učitelský ústav ku vzdělávání 

učitelů. Karel Slavoj Amerling pak setrval v jeho čele celkem 20 let. Počet učitelů, kteří se po  

 

                                                 
4 Některé prameny uvádí, že vláda Amerlingovi povolila pojmenování „Budeč“ ( Koubek 1957, s. 11), případně 
uvádějí přenesení názvu „Budeč“ (Kádner 1923, s. 62), převzetí názvu „Budeč“ (Eisová 1983, s. 5) či opětovné 
nazývání první české hlavní školy „Budčí“ (Spěváček 1962, s. 29). 
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dobu jeho působení v ústavu vzdělávali, přesahoval 1 200 osob. Amerling výrazně ovlivnil 

přípravu prvních skutečně odborně na výši vzdělávaných českých učitelů. Tato učitelská 

generace podstatně přispěla ke zlikvidování negramotnosti na venkově i k hospodářskému 

povznesení českého venkova. (Morkes in Vojtko 2007) 

V „Budečské škole“ až do svého penzionování roku 1868 (ke kterému došlo z politických 

důvodů, a Amerling byl proto velmi roztrpčen) přednášel o pedagogice, fyziologii, 

psychologii a antropologii, oživil zde také budečské porady, jejichž orgánem se stal nově 

založený Posel z Budče (1848–1851), který patřil mezi nejlepší pedagogické časopisy starší 

doby.  

Vedle vlastní pedagogické činnosti se Amerling zabýval rozsáhlou vědeckou prací, 

publikoval mnoho knih i odborných článků, které byly po řadu let používány téměř na všech 

typech českých škol. Nejznámější dodnes nepochybně zůstávají jeho ucelené soubory obrazů 

k názornému vyučování. Ty byly řazeny do několika tematických celků (zvířata, rostliny, 

řemesla, život v přírodě, hospodářství) a patřily k nim zejména Živočichové v obrazích, Třicet 

dílen řemeslnických, Dvanáct měsíců v obrazích a Orbis pictus, jímž se chtěl programově 

přihlásit k dílu Komenského. Celkem se jednalo o soubor se 150 vyobrazeními. Obrazy 

k názornému vyučování byly prvními českými vyučovacími pomůckami. (Kádner 1923, 

Morkes in Vojtko 2007) 

 

 

3.2.3 Návrh ku založení komitétu v učitelské společnosti Budeč 
 

Zanedlouho po svém penzionování přišel Amerling s pozoruhodnou myšlenkou. Na 

učitelském shromáždění dne 27. srpna 1869 podal zajímavý plán výchovné práce se 

slabomyslnými dětmi. Jde o „Návrh ku založení komitétu v učitelské společnosti Budeč, pro 

pěstování známostí učitelstva k vyučování dětí idiotních i padoucných, tělesně postižených  

i léčenců propuštěných z ústavů choromyslných… atd“.  (Spěváček 1962, s. 34) 

Metody, jichž bylo třeba používat k dosažení úkolů školy, stanovil Amerling na základě 

znalostí duševních zvláštností dětí. Správně požadoval „způsob hravý, zábavný a samočinný 

jako nejlepší pro chudáčky nemocí postižené“. (Spěváček 1962, s. 34) 

Poznámky učitelů, kteří se na schůzi shromáždili, svědčí o tom, že Amerlingův plán 

přinášel mnoho. Ukazoval nové cesty učitelům, jak pracovat s dětskou slabomyslností. 

(Spěváček 1962) 
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„Tento Amerlingův návrh byl vlastně první, dobře promyšlený plán pro zvláštní školství 

na našem území.“ (Štraus 1957, s. 27) 

 

V návrhu se Amerling opíral i o poznatky tehdejší lékařské a pedagogické vědy, o domácí 

výchovnou a humanitní tradici, přičemž chtěl navazovat na její vyvrcholení J. A. 

Komenským. Amerling zde jako první poukázal na nutnost dobře organizované, veřejné 

výchovné a sociální péče pro mládež i dospělé, krutě postižené přírodou nebo  

i nespravedlnostmi společenského řádu. K navrhovanému založení komitétu přidává i návrh 

pracovního programu. 

Přestože o některých názorech by bylo možné říci, že nesou rysy skoro nezdravého 

podivínství či idealistické fantazie, přece jen zůstává trvale cenným přínosem, že Amerling 

projevil upřímnou snahu pomoci postiženým jedincům a nezvratně věřil v jejich 

vychovatelnost. Vyslovil  naději, že návrh vzbudí nové ideje přiměřené době a jejím 

potřebám, od našich učitelů a vědců bude hlouběji prostudován a postupně naplňován. 

Doufal, že výzkumnou a výchovně vzdělávací prací v oblasti péče o postižené jedince 

prospějí učitelé (ve spolupráci s lékaři, psychology a jinými vědci) potřebám svého lidu  

a národa. (Štraus 1957) 

Amerling sám dobře věděl, jaký význam má „auskultování“, tj. vzájemné hospitace 

s odbornou poradou při vyučování slabomyslných dětí. Někdo z odborníků měl rozebírat 

s učitelem metody vyučování takto postižených dětí a Amerling důrazně požadoval tuto 

formu výměny zkušeností. (Spěváček 1962) 

Je nesporné, že Amerlingův návrh, který vedle jeho životního zájmu pedagoga a lékaře 

prozrazuje na svou dobu i pokrokové smýšlení sociální, skutečnou snahu pomoci jedincům 

s postižením a dle možností je i zařadit do života, je opravdu pozoruhodný. (Štraus 1957) 

 

 

3.2.4 Založení Fysiokratické společnosti a její úkoly 
 

Z iniciativy Karla Slavoje Amerlinga byla v roce 1869 založena Fysiokratická společnost, 

která se zabývala přírodovědným výzkumem a jeho využitím v zemědělství. Úkolem 

fysiokracie bylo poznání a využití přírodních zdrojů pro rozkvět zemědělství a průmyslu  

a ovládnutí přírodních zákonů do takové míry, aby sloužily člověku. Smysl fysiokracie 

Amerling spatřoval v novém typu hospodářství, vybudovaném na základě vědeckého 

pozorování přírody. Společnost po svém založení měla přes 300 členů, odborníků, praktiků  
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i zájemců z nejširší veřejnosti. Karel Slavoj Amerling jako tajemník společnosti prakticky  

a úspěšně zasahoval do práce členů, která byla rozhodně krokem vpřed ke zvyšování 

hospodářské i průmyslové vyspělosti země. Zpracovávaly se posudky pomologické, zprávy 

týkající se vinařství, hornictví, lesnictví, zahradnictví atd. (Spěváček 1962, Hoffmannová 

1982) 

 

Amerlingova snaha o vybudování Fysiokratické společnosti má svůj význam i z hlediska 

pedagogického. Amerling byl pevně přesvědčen, že „pozvednutí blahobytu hospodářského 

přivodí zároveň i nejlepší a nejrychlejší zdokonalení výchovy tím, že bude-li mizet fyzická 

bída, ztenčí se i řady dětí abnormálních a zvýší se úspěchy normálních“. (Kádner 1923, s. 63) 

Cenné a plodné byly jeho výklady přednesené poprvé 23. září 1862 na 37. sjezdu 

přírodozpytců a lékařů v Karlových Varech, kde již Amerling představil program 

Fysiokratické společnosti. Podle svých mnohaletých pozorování rozdělil a podrobně popsal 

dvanáct lidských typů, lišících se výrazem, pohledem, chůzí, jednáním, postavou atd. Tuto 

svou nauku promýšlel a doplňoval i později, kdy působil jako ředitel ústavu pro slabomyslné.  

(Herfort 1908, Kádner 1923) 

 

Již v prvních letech vyvíjela Fysiokratická společnost bohatou činnost, mimo jiné vydala 

tabulky lokalit, na nichž se vyskytují endemická5 onemocnění lidské populace. (Hoffmannová 

1982) 

 

Fysiokratická společnost v Praze ustavila ze svých členů čtyři sekce, které měly řešit 

různé otázky pro praktický život. Jednalo se o měření spodní vody, zdravotnictví, ovocnářství, 

chov domácího zvířectva a veterinářství a čtvrtá sekce byla statistická. Kromě nich byla 

ustavena ještě antropologická sekce, která se sloučila se statistickou. 

Hned od svého ustavení si antropologicko-statistická sekce vzala za úkol aktivně 

vyhledávat mezi obyvatelstvem osoby stižené různými vadami. Správně vystihla, že péče o ně 

nemůže být dostatečně účinná, čeká-li se, až se nemocní sami přihlásí o pomoc. Byl to u nás 

tedy první pokus o depistáž. Současně se členové sekce snažili o zjišťování etiologie běžných 

defektů, aby se dalo bránit jejich vzniku. Šlo tedy také současně o prevenci. 

Nejprve bylo započato pozorování a zaznamenávání retrográdních jevů, tj. tělesných a 

duševních vad jednotlivých osob, rodin a generací. Měl být kvantitativně stanoven přesný 

                                                 
5 endemie – trvalý výskyt některé choroby v určité oblasti (Linhart a kol. 2003) 
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počet hluchoněmých, slepých a koktavých, osob s rozštěpem rtu a patra i s jinými defekty. 

Předmětem zvláštního studia se stala hromadná a endemická degenerace. (Ferdinand 1958) 

Výbor sekce Fysiokratické společnosti se obrátil zvláštním provoláním na všechny přátele 

pokroku, v němž je seznamoval se svými záměry, vyzýval je ke spolupráci a žádal je  

o vyplnění dotazníku, který byl k provolání přiložen. Do akce se zapojili hlavně lékaři, učitelé 

a jiní vzdělaní laici. Zainteresování veřejnosti na odborných otázkách pomocí tištěného 

provolání bylo v té době zajisté pokrokovým činem. 

Na formuláři k registraci abnormit a defektů, jejž v r. 1871 Fysiokratická společnost 

použila, byl uveden název obce, počet obyvatel, jméno a zaměstnání pozorovatele, který 

dotazník vyplnil. Byly tam rubriky pro rodiny bezdětné, s velkým počtem dětí a s dvojčaty či 

trojčaty, pro osoby různého vzrůstu, s rozštěpem rtu či patra, pro osoby s tzv. koňskou nohou, 

se strumou, pro kretény, blbce, němé, hluché, koktavé, šilhavé, krátkozraké, slepé, pro osoby 

jinak duševně postižené. V provolání se žádalo nejen prosté statistické registrování defektů, 

nýbrž i zjištění, zda byla vada dědičná, vrozená nebo získaná v pozdějším životě. Rozlišovaly 

se zde tedy již vady vrozené od dědičných. 

Není sporu o tom, že dotazník i provolání jsou dílem Amerlinga a pravděpodobně i celá 

dotazníková akce vyšla z jeho podnětu. Jeho fysiokratické zaměření odkazuje na všestrannost 

jeho působení, reformátorství a pedagogické snahy. Z jeho fysiokratismu vzešel i jeho zájem 

o postižené jedince. (Ferdinand 1958) 

 

Na základě průzkumu došla Fysiokratická společnost ke zjištění, že mezi pěti tisíci 

choromyslnými v českých zemích jsou přibližně dva tisíce zanedbaných idiotů a že se 

v některých oblastech Čech endemicky vyskytuje hromadný idiotismus. (Hoffmannová 1982, 

Titzl 1996) 

Toto neočekávané zjištění se stalo podnětem k založení ústavu pro slabomyslné děti. 

(Hoffmannová 1982) 
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3.3 Amerlingova činnost související se vznikem Ústavu 
 
 

3.3.1 Založení Spolku paní sv. Anny 
 

Podrobnému popisu historie a vzniku prvního ústavu pro slabomyslné se ve své práci „Dr. 

Karel Amerling, na oslavu stých jeho narozenin“ roku 1908 věnuje Karel Herfort. Čerpal 

z výročních zpráv ústavu a ze dvou Amerlingových německy6 psaných prací „Die 

Idiotenanstalt in Prag“ z roku 1875 a „Die Idiotenanstalt des Sct. Anna-Frauen-Vereines in 

Prag nach ihrem zwölfjährigen Bestande vom J. 1871–1883“, kterou roku 1883 sám 

Amerling vydal7.  

První zprávu o pražském ústavu z roku 1875 pokládá Herfort pro sepsání historie za 

nejdůležitější. (Herfort 1908) 

 

V roce 1866, tedy ve věku 59 let, zakládá Amerling nábožensko-charitativní Spolek paní 

sv. Anny v Praze společně se svou chotí Františkou Svatavou (1812–1887), která zde 

zajišťuje sekretářské činnosti a je současně i jeho jednatelkou. Spolek si v původním 

programu vytkl „založiti blaho rodiny účelnější výchovou mládeže na základě mravně-

náboženském“. Tohoto cíle chtěl dosáhnout dvojím způsobem: 

1) „Návodem a poučením“. Za tímto účelem Spolek pořádal první čtyři léta svého 

trvání zdarma přístupné populární přednášky pro matky a vychovatelky. 

2) „M ěly se ženy ve svém středisku spolkovém šlechetně účastniti na ochraně a péči 

duševně chorých skutky“, tj. Spolek si vytknul zřídit a udržovat ústav pro idioty. 

(Herfort, 1908, s. 15) 

 

Původním záměrem Spolku paní sv. Anny tedy bylo vychovávat pomocí veřejných 

přednášek dobré matky a vychovatelky. S návrhem, aby Spolek založil ústav pro 

slabomyslné, vystoupila před výbor Spolku Františka Svatava Amerlingová na podnět svého 

manžela v roce 1870. Návrh byl přijat a současně bylo zvoleno komité 12 dam, které měly ve 

spojení s Amerlingem vyjednat vše nutné k zařízení ústavu. 

 

                                                 
6 Amerling psal často své práce německy, neboť nevěřil v adekvátní ohlas z českého prostředí. (Titzl in 
Amerling 1998) 
7 Tato druhá Amerlingova německy psaná práce byla přeložena do češtiny a vyšla v roce 1998 pod názvem: 
ERNESTINUM. Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny v Praze 1883. 
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První tištěná výroční zpráva Spolku vyšla v roce 1870 a byly v ní uvedeny přednášky od 

známých odborníků na různá témata. Podobně tomu bylo i ve výroční zprávě za rok 1871. 

V třetí tištěné zprávě spolkové za rok 1872 bylo již uvedeno, že Spolek paní sv. Anny v tomto 

roce od těchto veřejných přednášek upustil vzhledem k tomu, že naučné přednášky pro dámy 

pořádaly i jiné spolky a že svoji činnost věnoval výhradně péči o slabomyslné.  

 

V březnu r. 1870 dostal Spolek úřední schválení předložených záměrů spolu s povolením 

žádosti o veřejnou sbírku. Za tímto účelem mohl vydat provolání ke všemu obecenstvu, 

přičemž byla vyrozuměna c. k. okresní hejtmanství a okresní zastupitelstva, aby Spolek svým 

úředním spolupůsobením podporovala. Počátkem měsíce května již docházely Spolku četné 

dary převážně ze společenstev, škol, z řad šlechty, úředníků, obchodníků i od tovaryšů, 

prodavačů a zřízenců. Sbírka vynesla spolu s vánočním bazarem, který byl rovněž k tomuto 

účelu uspořádán, koncem prosince celkem  13 000 zlatých. (Herfort 1908, Spěváček 1971)  

 

Výtěžek ze sbírky nicméně nebyl dostačující. Jak Herfort uvádí, „Amerling ve výroční 

zprávě za rok 1871 běduje, že ačkoliv „nutná potřeba takovéhoto ústavu obecenstvo ještě 

docela nepronikla, a to vím více, když i někteří z mužů učenějších o důležitosti založení 

takového ústavu pochybovali, následkem čehož i také příspěvky dobrodincův jen spoře se 

scházely“, usnesl se přece Spolek ve svém pamětihodném sedění ze dne 5. dubna 1871 na 

tom, aby byl ústav ještě během toho roku otevřen.“ (Herfort 1908, s. 16) 

 

Při ústavu byla zřízena dvě kuratoria, jedno lékařské, druhé pedagogické. Karel Slavoj 

Amerling působil v obou. Kuratoria měla každoročně v září po dobrém uvážení a bedlivém 

prozkoumání doporučit vchodné chovance k přijetí do ústavu. 

 

K datu 5. dubna 1871 uvádí zajímavou skutečnost Spěváček: 

Amerling nejprve vypracoval pedagogicky cennou a dosud málo známou zprávu. Byl to 

Program humanitního ústavu pro chudé, slabomyslné a blbé děti, tj. pro idioty, jejž hodlá 

založiti Jednota8 paní sv. Anny.9 Ve zprávě, s níž bylo členstvo Spolku seznámeno na 

památné schůzi dne 5. dubna 1871, se nejprve uvádí, že „záměrem ústavu jest ve prospěch 

slabomyslných blbých dětí upotřebiti všech uzdravovačních a vychovávačních prostředků, jež 

věda a svědomitá zkušenost odporučují, aby se ubohé dítky občanské společnosti zase co 

                                                 
8 V pracích o historii „Ústavu idiotů“ bývá užíváno obou názvů – Spolek i Jednota 
9 Dle Spěváčka byl „Program“ dochován v Literárním archivu Národního muzea v Praze (sign. 64 H 2). 
(Spěváček 1962) 
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uvědomělí a užiteční údové buď přímo vrátily, anebo aspoň od úplné zkázy uchránily.“ 

(Spěváček 1962, str. 36) 

Podle zmíněného programu měl ústav tři oddělení: pokusní, vychovávací a útočiště. 

(Spěváček 1962) 

 

Po schválení obou svých kuratorií najal Spolek paní sv. Anny na hořejším Novém městě 

pražském v Kateřinské ulici naproti ústavu pro choromyslné malý domek se dvěma 

sousedními zahradami a mlékárnou. (Herfort 1908) 

 

Na vyhlášku v novinách ze dne 12. dubna 1871 bylo k přijetí přihlášeno sedmdesát idiotů, 

z nichž bylo do ústavu doporučeno společným kuratoriem deset (dle jiného udání čtrnáct) 

nejmladších. Avšak i tento počet byl na tehdejší jmění spolku příliš vysoký, a proto byl ústav 

otevřen pouze se šesti (dle jiného údaje deseti) chovanci – chlapci. (Herfort 1908) 

 

 

3.3.2 Vznik prvního „Ústavu idiotů“ a jeho původní sídlo 
 

Dne 17. června 1871 byl Ústav po slavnostním zasvěcení otevřen. Jeho původní sídlo bylo 

v Kateřinské ulici10 na Praze 2. (Herfort 1908) Tehdy se ústavu říkalo Hephata11. Amerling 

také nazýval ústav „Novým světem učení budečského“. (Spěváček 1962, s. 35) Po svém 

zřizovateli nesl ústav název Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny. 

 

Uvedeného dne se v Praze právem o ničem jiném nemluvilo než o nově založené škole, 

jež „vyrostla z dlaní našich lidí“, jak psal soudobý tisk. (Spěváček 1971, s. 70) Praha tedy 

měla první Ústav pro slabomyslné děti v celém Rakousku-Uhersku. Teprve později ji 

následovala Budapešť (1875), Gallneukirchen u Lince (1877), Sv. Rurecht u Brocku nad 

Murou (1879), Bidermansdorf u Vídně (1883), Vídeň (1894), Kierling-Gugging u Vídně 

(1896). (Spěváček 1971) 

 

                                                 
10 V pozdějších pracích uvádí MUDr. Herfort jako původní sídlo Ústavu ulici U Karlova č. 17. 
11 Název Hephata byl odvozen z novozákonního „Efata“, tj. „Otevři se“. Ježíš se měl takto obrátit 
k hluchoněmému, není však jisté, zda byl příkaz směrován k ústům, uším či přímo k osobě postiženého. (Černá 
2008) 
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V Ústavu působili: MUDr. Amerling jako ředitel a lékař, Karel Kmoch12, tehdy katecheta 

ústavu pro hluchoněmé a ústavu pro idioty,  učitel, hospodyně, opatrovník, dvě služky  

a zahradník. Dohled nad ústavem měly členky výboru. 

 

Počet žádostí o přijetí dalších chovanců do ústavu se nadále zvyšoval. Skutečnost, že 

kapacita stávající budovy nebyla dostačující pro přijetí nových chovanců a současně již 

v listopadu 1872 končila nájemní smlouva, přiměla Spolek k poohlédnutí se po jiné budově 

nebo vhodném místě pro stavbu. Finanční částka 13 000 zl., kterou měla tehdy Jednota 

k dispozici, nebyla dostatečná. Jistou sumu byla ochotna Spolku zapůjčit jeho předsedkyně, 

hraběnka z Desfours-Walderode, a to bezúročně. Její velkolepý počin následovaly i některé 

další dámy Spolku. Tento doplňující obnos byl Jednotě zapůjčen na tak dlouho, až jej bude 

moci splatit. S výší dosažené částky bylo Spolku umožněno zakoupit pozemky za pražskou 

Žitnou branou v ceně 36 000 zl., které byly Spolku schváleny jako budoucí stavební místo pro 

budovu „Ústavu idiotů“. (Herfort 1908) 

 

Zakoupené pozemky se však ukázaly nevhodné pro nedostatek pitné a měkké vody. Také 

nájem budovy v Kateřinské ulici již docházel a nikdo jiný nechtěl vzít Ústav do svého nájmu. 

Z těchto důvodů se výbor Spolku svého původního úmyslu pořídit pro ústav novostavbu vzdal 

a rozhodl se zakoupit v Praze pro tento účel vhodný dům. 

Takovým, v ohledu jak stavebním tak zdravotním, byl uznán krásný Šternberský palác na 

Hradčanech, který byl v té době Spolku právě nabídnutý. V letech 1821–1847 zde byly 

umístěny sbírky českého muzea, později, do roku 1871, obrazárna Společnosti vlasteneckých 

přátel umění. 

 

Přes vysokou cenu 120 000 zl. uzavřel Spolek s tehdejším majitelem, statkářem 

Heliodorem Heidlem13 kupní smlouvu. Zakoupení Šternberského paláce bylo možné díky 

tomu, že pozemky za Žitnou branou byly výhodně prodány za cenu 97 338 zl. Spolek tak dle 

tehdejší zprávy docílil zisku 54 592 zlatých. (Herfort 1908) 

 

 

                                                 
12 Karel Kmoch (1839–1913), katolický kněz a ředitel ústavu pro neslyšící v Praze na Smíchově. (Kysučan 
2009) 
13 Heliodor Heidl byl majitelem Šternberského paláce od května 1871, kdy jej zakoupil od Společnosti 
vlasteneckých přátel umění za 28 000 zlatých. (Ledvinka, Mráz, Vlnas 1995)  
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3.3.3 Přesídlení ústavu do Šternberského paláce na Hradčanech 
 

Po provedení nutných adaptací přesídlil ústav do Šternberského paláce na Hradčanech dne 

1. listopadu 1872 s 13 chovanci. Jejich počet se do konce roku navýšil na 30 chovanců. 

(Herfort 1908, s. 17) Za Amerlingova vedení tento počet vzrůstal i nadále a v roce 1883 se 

v ústavu nacházelo 60 ošetřovaných a vychovávaných jedinců. (Titzl 1998) 

K ústavním účelům původně sloužila jen část budovy, ostatní prostory byly pronajaty na 

soukromé byty. Od roku 1894 byla ústavu věnována budova celá. (Herfort 1908) 

 

Amerlingův „Ústav idiotů“, později nazvaný Ernestinum, získal dobré jméno a jako první 

rakouský ústav tohoto druhu byl navštěvován i mnohými pedagogy z ciziny. (Koubek 1957) 

 

Karel Slavoj Amerling zemřel tam, kde strávil poslední léta svého života: ve 

Šternberském paláci na Hradčanech, v ústavu idiotných dětí, který založil, v němž bydlel a 

jejž řídil po celou dobu zcela zdarma. Ani před smrtí si nedopřával odpočinku, pracoval přes 

půlnoc, zaznamenávaje do deníku lékařská pozorování a zprávy, jež měly přispět mladému 

vědnímu oboru pedagogiky. (Herfort 1908, Hoffmannová 1982) 

Karel Slavoj Amerling zemřel 2. listopadu 1884 v půl dvanácté dopoledne. Učitelské 

časopisy, kromě Besedy učitelské, která jediná přinesla delší článek od Jana Šauera 

z Augenburku14 o jeho životě a díle, oznámily tuto zprávu jen černým rámečkem kolem jeho 

jména. (Hoffmannová 1982) 

Dle svého přání byl Amerling pohřben na hřbitově v Kovárech, pod starobylou a pro jeho 

život osudovou Budčí. (Koubek 1957) 

 

 

3.3.4 Významné členky Spolku paní sv. Anny  
 

K rozkvětu ústavu přispěly a trvalých zásluh, jak obětavou činností, tak i štědrou finanční 

podporou, získaly především tři členky výboru:  

 

1.  Hraběnka Františka z Desfours-Walderode (?), první předsedkyně Spolku od 

založení až do roku 1879. 

                                                 
14 Jan Šauer z Augenburgu (1845–1913), profesor ženského učitelského ústavu v Praze, zajímal se o potřeby dětí 
s postižením. Z jeho podnětu vznikla r. 1896 první pomocná třída na škole u sv. Jakuba v Praze. (Kysučan 2009) 
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2. Kněžna Ernestina (Arnošta) Auerspergová (1822–1908), druhá předsedkyně Spolku 

od r. 1879 až do roku 1901. Působila rovněž jako děkanka Ústavu šlechtičen na 

Hradčanech. K její poctě nese pražský ústav od 18. dubna 1898 jméno 

„Ernestinum“. Darem  40 000 korun v roce 1896, jímž byl smazán hypotekární dluh 

na ústavní budově, se trvale zapsala do dějin Spolku paní sv. Anny.  

 

3. Princezna Ernestina (Arnošta) Auerspergová (1862–1935), od r. 1896 

místopředsedkyně, od r. 1908 předsedkyně Spolku paní sv. Anny. Díky štědrému 

obnosu 23 329 korun umožnila v roce 1906 přístavbu nového nemocničního 

oddělení v ústavu a svým neúnavným přičiněním sestřádala 11 400 korun na velmi 

nádherné, všem požadavkům moderní medicíny vyhovující vnitřní zařízení této 

nemocnice. (Herfort 1908) 
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3.4 Výchovné a pedagogické záměry Karla Slavoje Amerlinga v Ústavu 
idiotů Jednoty paní sv. Anny a v Ernestinu 
 
 

3.4.1 Působení Karla Slavoje Amerlinga v Ernestinu  
 

Jako ředitel pražského ústavu napsal Amerling dvě německé práce. První z nich, „Die 

Idiotenanstalt in Prag“, vyšla v časopise „Allgemeine Wiener medizinische Wochenschrift“ 

čís. 29, 30, 31 v roce 1875. 

K této zprávě Herfort poznamenal, že pokud je mu známo, není nikde uvedena. „Nalezl 

jsem ji v naší ústavní knihovně. Je to krátká zpráva o pražském ústavu za první 4 léta jeho 

trvání, kterou uveřejnil Amerling, jak se z úvodu k této práci dovídáme, ve jmenovaném, 

velmi rozšířeném lékařském časopise dle přání lékařského kuratoria pražského ústavu…“ 

(Herfort 1908, s. 11) 

 

Jsou v ní krátce vylíčeny dějiny ústavu, celý jeho vznik a vnitřní zařízení. „Z této práce 

jsem se teprve po dlouhém marném hledání dověděl, kde bylo první sídlo pražského ústavu 

před najmutím Šternberského paláce.“ (Herfort 1908, s. 11) 

 

Amerling se v této zprávě zmínil o různých tělesných vadách idiotů, o cyanosách 

končetin, uší, o abnormitách chrupu, nehtů, vlasů, o vadách řeči. Sděluje, že systematicky 

vyšetřuje moč idiotů a k studiu zvláště dědičné idiotie založil fotografické album. Uvedl 

krajiny s endemickou idiotií v Čechách15 a malý odstavec věnoval výchově. Upozornil na 

velkou zálibu idiotů v hudbě a ke konci naznačil, že pro idioty vzhledem k jejich špatné 

paměti a duševní nedostatečnosti z hlediska lidského vědění sestavil jen nejnutnější 

„necessair de la vie humaine“, redukovanou životní nauku. Tato krátká zpráva o pražském 

ústavu byla jakousi dispozicí k vlastní, jediné větší práci Amerlingově o slabomyslných, 

kterou vydal pod názvem: „Die Idiotenanstalt des Sct. Anna-Frauen-Vereines in Prag nach 

ihrem zwölfjährigen Bestande vom J. 1871–1883“. Amerling v ní uvádí své pedagogické 

a lékařské názory a zkušenosti na základě dvanáctiletého působení v pražském ústavu. 

Německy psaný text práce obsahuje 152 stránek a 30 paragrafů, jejichž nadpisy v původním 

znění Herfort v článku cituje. 

 

                                                 
15 Z průzkumů Fysiokratické společnosti vyplývalo, že nejvíce postižená území se nacházela v Makovicích 
u Slaného, v okolí Holic (od Pardubic až k Vysokému Mýtu), v oblastech kolem Písku, Českých Budějovic, 
Tábora a Chlumu. (Hoffmannová 1982, Zeman 1937) 
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K této druhé Amerlingově práci Herfort poznamenává, že bývá na seznamech literatury 

o slabomyslných často uvedena, ale její obsah je málo znám. Příčinu připisuje těžkému, 

nezáživnému Amerlingovu slohu, který je příznačný i v německy psaných pracích: „Přece 

však probéře se čtenář věci znalý konečně přes dlouhé věty, plné cizích slov učených, celé 

stránky a stati bezúčelného filosofování a četná, úplně nesrozumitelná, mysticky psaná místa 

k vlastnímu jádru, které je dobré a cenné.“ (Herfort 1908, s. 12) 

 

Herfort také vyjadřuje svůj názor na Amerlingovo pojetí výchovy: „Amerling nazírá na 

výchovu slabomyslného, abych tak řekl, z hlediště moderního, žádá v principu pro idiota na 

nejnutnější míru redukované vědění, […], klade velký důraz na názor a výcvik zručnosti.“ 

(Herfort 1908, s. 12) 

 

Amerling učil chovance různým výdělečným pracím, např. truhlářství, košíkářství, 

knihařství, natěračství aj., propagoval jejich uplatnění v polním a zahradním hospodářství. 

Snažil se, aby později byli sami schopni výdělku. 

 

Vyučování zařídil dle své metody učení v denní, týdenní, roční a sekulární (životní) škole. 

Herfort tyto metody více nerozvádí, nicméně zmiňuje, že se jedná o soustavu posunků pro 

dny, měsíce, čtvrtletí. Náznakem kritizuje Amerlingův návod pro vyučování slabomyslných 

hudbě na harmonium, poukazuje, že lékařská část knihy je již zastaralá a ovládaná 

Amerlingovými filosofickými názory, a proto nemá pro psychiatrii valné ceny. Přesto však 

vyzdvihuje, že Amerling šel v principu správnou cestou, oceňuje jeho přístup k vyšetřování 

slabomyslných, především založení fotografického alba ke studiu zvláště hereditárně těžce 

zatížených rodin a sepisování chorobopisů slabomyslných chovanců. Přes „velké vady“ 

považuje Herfort tuto knihu za klasické dílo „léčebné pedagogiky“ a podotýká, že některé 

kapitoly, zvláště „§ 10. Pedagogické cíle“,  by zasloužily být přeloženy do češtiny16. 

 

K § 21 „O rozšíření idiocie v Čechách“ Herfort dodává, že se o tomto tématu nechce 

rozepisovat, neboť se jím zaobírá již několik let, ale doposud nemá spolehlivé informace. Ke 

konci své úvahy ještě upozorňuje na Amerlingovu poslední kapitolu s názvem „Rakouský 

podíl v péči o slabomyslné“, v níž lze najít zajímavé informace z dějin péče o slabomyslné 

v Rakousku kolem roku 1856, kdy se již objevily snahy o založení ústavu v Liesingu u Vídně. 

(Herfort 1908) 

                                                 
16 S „§ 10. Pedagogické cíle“ se mohl český čtenář poprvé seznámit v časopise Speciální pedagogika roku 1996. 
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3.4.2 Členění ústavu 
 

Nový ústav měl být organizován podle tzv. belgického typu a rozčleněn na tři oddělení: 

prvním oddělením měl být ústav „pokusní“,  který jen takové „chovance dočasně 

přechovává, jejichž stav teprv po dalším lékařském a pedagogickém pozorování určiti se dá, 

aby pak dítko do jednoho  neb druhého z následujících oddělení odevzdáno býti mohlo“. 

(Spěváček 1971, s. 69) 

Současnou terminologií by bylo možné označit toto oddělení jako diagnostické. Chovanci 

zde měli být umístěni jen dočasně a na základě lékařského a pedagogického pozorování byli 

přeřazováni do jednoho z dalších oddělení ústavu. Šlo tedy zřejmě o přípravu pro děti 

slabomyslné, které byly školou povinné, ale do školy nechodily pro těžší stupeň 

slabomyslnosti. Hlavní náplní výchovné péče byl výcvik k sebeobslužným dovednostem 

a v rukodělných pracích. 

 

Druhé oddělení měl představovat „ústav vychovávační a vyučovací“, jehož vzdělávací 

náplň byla podobná prvním třídám obecné školy. Sem byly zařazeny většinou děti debilní. 

Žáci se učili vedle čtení, psaní, počítání a biblické dějepravy také poznávat přírodu, rýsovat 

pravítkem i kreslit od ruky. Pozornost se věnovala též hudbě, zpěvu, tělocviku, „volným 

pracím v domě, na poli i v zahradě“ . Velmi cenný byl požadavek, aby žáci byli soustavně 

vedeni k jednoduchým činnostem, například zacházení s lopatou, rýčem, hráběmi. Amerling 

si správně uvědomoval, že sepětí postižených dětí s půdou a přírodou vůbec je nejlepší 

přípravou pro život a „pozdější jejich práci lehounkou a radostnou“. Cílem výchovy 

v druhém oddělení bylo, aby chovanci po odchodu z ústavu byli sami schopni výdělku. 

Pozoruhodností Amerlingova programu byly i „studené a teplé lázně jako prostředky 

léčitelské“. Z léčebných úkonů, které se dnes uplatňují na školách pro děti s různými typy 

postižení, doporučoval Amerling již tehdy vodoléčbu a léčebné masáže. 

 

Ve třetím oddělení ústavu byl asyl pro idiotické děti. Měly zde být umístěny děti, kterým 

„příroda nejvíce ublížila“. Amerling požadoval, aby se „ubohým dítkám stálé opatrnosti, 

lásky, rozumného ošetřování a léčení dostalo“. Vodoléčebné úkony byly uplatňovány patrně  

i zde. (Spěváček 1971, s. 70) 
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3.4.3 Denní režim v Ernestinu  
 

Za letního, teplejšího počasí vstávali chovanci v 6 hodin, v zimním období v 7 hodin. Ke 

spánku se ukládali ve 20.30 po celý rok. Den byl rozdělen pro starší děti na tři části (trial), pro 

menší děti na čtyři části (kvartál). V trialu se 8 hodin spalo, 8 hodin bylo věnováno vyučování 

a práci, 8 hodin připadlo na přípravy a odpočinek – osobní hygienu, pobyt venku apod. 

 

V letním období se procházky konaly hned po snídani, v chladnějších dnech a v zimě až 

po obědě. Při nepříznivém počasí zůstávali chovanci „doma“ a mohli se procházet po 

dlouhých a vzdušných chodbách. 

 

Chovance bylo třeba dobře chránit před prochladnutím teplým oblečením, neboť byli 

cyanotičtí, tj. kapilárně slabí. Jinak by přicházeli s opuchlinami a omrzlinami prstů a obličeje. 

 

Amerling využíval k buzení chovanců hudbu, probouzení mělo být „hudebně příjemné“, 

vždy v přesnou dobu a s písněmi v určitém pořadí. Byl to sám Amerling, kdo dětem  

k rannímu buzení hrál na harmonium. Od 6 hodin ráno tak po všech koutech budovy zněly 

duchovní písně, po kterých hned následovala výuka hudby. 

 

Při ranní hygieně byli všichni chovanci vedeni k sebeobsluze, všechny potřebné úkony  

a oblékání si měli dokázat obstarat sami. Pak následovala krátká ranní motlitba a od 7 hodin 

snídaně; chorým a nemohoucím chovancům nosili jídlo pěstouni do pokojů. 

 

V pondělí, ve středu a v pátek bylo vyučování věnováno čtení a počítání z paměti, v úterý, 

ve čtvrtek a v sobotu se více psalo, kreslilo, počítalo na tabuli. 

 

Kolem 10. hodiny byl čas na zákusek, slabším dětem se podávala polévka, v létě ovoce. 

Od 10.30 do 12 hodin pokračovalo vyučování. Při výuce byl uplatňován symbolismus, tj. 

přímý krok od věci k znaku. V časnějším odpoledni se děti učily formou hry, v pozdějším 

odpoledni, od 18 do 19 hodin probíhalo hromadné učení a příprava na následující den. 

Chovanci se rovněž učili poznávat, co se nachází v domě a v jeho okolí. 

 

Neděle probíhala v náboženském duchu. Od 8 hodin se konala mše, pak vycházka, od 10 

hodin se četlo a vykládalo evangelium a zpívalo se. Odpoledne bylo věnováno litaniím  

a zpěvu církevních i světských písní. 



 

32  

Jiné a namáhavější péče vyžadovali separatisté, tedy ti, jimž majetnější rodiče mohli 

opatřit zvláštního vychovatele nebo pomocníka. Amerling nicméně konstatuje, že v tomto 

ohledu neplatí nějaké všeobecné pravidlo, neboť individuální péči je třeba věnovat každému 

chovanci. 

 

Amerling se snažil, aby v ústavu působili dobří vychovatelé a měl za to, že „chovanec a 

vychovatel znamenají jednotu, celek“. Zároveň tu byl požadavek, aby vychovatel dokázal 

zasáhnout např. při záchvatu a dokázal chovance zklidnit. (Zeman 1936) 

 

V Ernestinu byl umístěn větší počet chovanců, kteří pocházeli ze šlechtického rodu. 

Amerling poukazoval na to, že se na tuto okolnost nesmí zapomínat. Požadoval však, aby se 

i tito chovanci přizpůsobili řádu, neuznával ješitnost, strojenost, přílišné mazlení a hýčkání. 

„My všichni se máme pomalu státi šlechtici nejen vnějškem, ale hlavně duchem a zásluhami.“ 

(Zeman 1936, s. 4) 

 

Jako ústavní lékař a ředitel se Amerling patrně také snažil o zajištění hmotných prostředků 

prostřednictvím Spolku paní sv. Anny. „Lidská důstojnost platí pro všechny chovance, neboť 

lidmi jsou, ale dobrá vůle psychiatrova nestačí, aby všechny oblažila.“ (Zeman 1936, s. 4) 

Amerling poukazoval na to, že lékař musí své schopnosti stavět na tom, aby mohl 

veřejnosti prezentovat výsledky svého lékařského působení a pomocí Spolku a zemských 

příspěvků ukázal více, než pouhé průměrné výsledky i u nemajetných chovanců. Bylo to přání 

rodičů a nezbytnost pro zajištění „necessair de la vie“. 

Amerlingovi šlo o to: „zjistit necessair de la vie, co každému člověku za každých okolností 

u všech národů, stavů, pohlaví, národností je potřebno, neboť všude se musí jíst, obývat, 

odívat, ozdravovat a konečně děkovat nebo k zotavení odpočívat.“  (Zeman 1936, s. 4)17 

 

 

3.4.4 Pedagogické cíle Karla Slavoje Amerlinga 
 

 S Pedagogickými cíli, které Amerling formuloval v již zmíněné, německy psané práci 

„Die Idiotenanstalt des Sct. Anna-Frauen-Vereines in Prag nach ihrem zwölfjährigen  

 

                                                 
17 Zde bylo využito článku Josefa Zemana „Po stopách Amerlingových“, v němž autor současně uveřejňuje také 
Amerlingovu kategorizaci slabomyslnosti. (Zvláštní otisk z časopisu Úchylná mládež, 1936) 
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Bestande vom J. 1871–1883“ se mohl český čtenář poprvé seznámit teprve v roce 1996. 

Tehdy byl v časopise Speciální pedagogika uveřejněn článek doc. Borise Titzla s názvem 

„Karla Slavoje Amerlinga pravidla výchovy slabomyslných“, jehož součástí byl volný překlad 

„§ 10. Pedagogické cíle“, k němuž přispěla jedna ze studentek speciální pedagogiky. 

 

V článku Titzl také připomíná slova Karla Herforta o Amerlingově díle a shodně s ním 

konstatuje, že Pedagogické cíle, jak je Amerling ve výchově slabomyslných prezentuje, mají 

dobré a cenné jádro, na které již bylo Herfortem poukazováno. (Titzl 1996) 

 

Amerling formuloval Pedagogické cíle do 12 pravidel, která měl vychovatel idiotických 

dětí znát a respektovat. Jedním z pravidel, jež Amerling od vychovatelů požadoval, bylo 

slabomyslné děti „nepokládat za potencionálně zlé bytosti a nikdy také je nepovažovat za 

zasluhující stejný trest jako normální děti“.  (Titzl 1996, s. 23) Zásadně odmítal používání 

tělesných trestů, které v jeho době byly chápány jako běžný výchovný prostředek. Prut 

z rozmarýny měl posloužit spíše jako prostředek k napomenutí, pohrození. „Pokud Amerling 

navrhuje jiné typy trestů, žádá jejich užívání dle povahy případu.“ (Titzl 1996, s. 22) Za 

nepřípustné Amerling rovněž  považoval strašení duchy a čerty. 

 

Amerling žádal, aby vychovatelé učili děti šetrnému zacházení s hračkami. Pokud některé 

dítě hračku poničilo, mělo být vedeno k tomu, aby si ji samo opravilo v ústavní dílně.  

Amerling rovněž upozorňoval na dodržování hygienických návyků a vyžadoval jejich 

kontrolu. 

V závěru Amerling soudí, že kromě negativních pravidel, zákazů, musí být ve správné 

pedagogické výchově dána také pozitivní pravidla, jimiž by byla slabomyslná mládež vedena 

a naučila se tak, co může během dne a v daném čase vykonávat, jak se chovat, a to s ohledem 

na věk. (Titzl 1996) 

 

3.4.5 Amerlingovo pojetí esenciální výchovy 
 

V článku „Amerlingovy názory pedagogické“ z roku 1908 se František Čáda věnuje 

výchovnému systému, který Amerling uplatňoval při vzdělávání a výchově chovanců. Čáda 

obdobně jako Herfort shledává, že Amerling si jako ředitel a lékař ústavu vedl velice 

obezřetně a téměř „moderně“. Svých dřívějších pedagogických zkušeností a úvah využil 

k tomu, aby vytvořil zvláštní výchovnou osnovu. Tu učinil základem a jak sám říkal 
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„kostrou“ výchovy v ústavu idiotů, ale dle Amerlingova pevného přesvědčení mohla být 

vyhovující pro výchovu každého člověka. Podle Amerlingova záměru obsahuje „prvotiny 

veškerých věd, zahrnuje veškeré obory věcného učení, a to v nejmenším prostoru a čase 

shrnuté, neobtěžuje příliš paměť a odchovává dokonale pro život do té míry, že podává pevný 

podklad pro další sebevzdělávání ve vědách, umění, mravnosti i zbožnosti“. (Čáda 1908, s. 7) 

Právě odtud „podstata“ všeho nutného skýtala se chovanci vychováním. Amerling výchovnou 

osnovu označil jako „Esenciální či podstatné vychovávání člověka“  anebo francouzským 

názvem „necessaire de la vie“. (Čáda 1908)  

 

Čáda v článku podotýká, že originální nástin Amerlingova esenciálního vychování je  

u nás dosud málo znám, pokusil se proto podle „vzácných dnes vývěsků několikastránkových 

a rukopisů jeho poznámek vylíčiti tyto jeho pedagogické pokyny podrobněji“. (Čáda 1908,  

s. 7) 

Čáda konstatuje, že první rysy „podstatného vychování člověka“  se u Amerlinga objevily 

záhy, a to asi již v šedesátých letech. Ale určitější a pevnější podoby nabyly tyto jeho ideje asi 

teprve v polovině let sedmdesátých. Spolu s Herfortem připomenul  Čáda  také Amerlingovu 

první zprávu o ústavu idiotů z roku 1875, kterou publikoval v odborném lékařském časopise.   

Zprávu, ve které Amerling sděluje, jak pro vyučování slabomyslných dětí sestavil 

nejnutnější poznatky věcné v „necessaire de la vie humane“, shledává Čáda „v nejedné 

příčině zajímavou“. (Čáda 1908, s. 8) 

O „esenciálním vychování“ Amerling téhož roku také přednášel, a to 24. července 1875 v 

„Učitelské besedě“ pražské. Zanedlouho na to, 30. října 1875, vydal tiskem 

J. Spurného v Praze 5 listů čtvercového formátu, podávajících: „Esenciální či podstatné 

vychování člověka. (Necessaire de la vie.) Kostra upotřebená v Ústavu pro slabomyslné 

dítky“. (Čáda 1908, s. 8) Na tyto výklady se odvolává i v pozdějších letácích, které vydal a 

rovněž své myšlenky opakuje v druhé, obsáhlé zprávě o ústavu pro slabomyslné. („Die 

Idiotenanstalt des Sct. Anna Frauen-Vereines in Prag nach ihrem zwölfjährigen Bestande 

vom J. 1871–1883“) 

 

 V Amerlingově výchovné osnově spočívá hlavní jádro jeho pedagogických názorů, které 

prakticky aplikoval při výchově v ústavu pro slabomyslné.  

Základní myšlenka, která se prolíná celou esenciální výchovou, byla hlásána již 

Komenským: Veškeré vychovávání a zejména vyučování se má dít názorně, vycházet z okolí 
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prostorově a časově nejbližšího. S tímto okolím se měl chovanec seznámit nejdříve a pak 

postupně s okolím a věcmi prostorově i časově vzdálenějšími. (Čáda 1908) 

 

Amerling již tento princip sám vyložil v „úvodě k memorandům a explicandům denní 

výchovy“: „Již v kolébce a u kolébky dítěte, ve světnici dětské a kolem ní, odehrává se před 

dítětem leccos, co zasluhuje od rodičů a vychovatelů, učitelů atd. svrchované pozornosti, 

neboť zde nalézá se pro dítě: hvězdářská observatoř, meteorologická observatoř, první 

triangulační bod, profylakční místo, nabývá zde prvních znalostí o obydlí, je prvním 

místopisem, dítě zde sbírá první znalosti o obci a seznamuje se zde se světem 

nadsmyslovým…“ (Čáda 1908, s. 8–9) 

Všechny uvedené body Čáda podrobně rozepsal a citoval úmyslně toto místo 

z Amerlingových výkladů, neboť zde Amerling vyslovil určité východisko svých 

pedagogických idejí a náznakem stručně shrnul celou soustavu „esenciální výchovy“. (Čáda 

1908) 

„Tato výchova totiž – jak Amerling nejzřetelněji vyložil v dotčených pěti letákových 

lístcích po přednášce v „Učitelské besedě“ vydaných – dělí se ve výchovnu denní, tj. „d ětinec, 

opatrovnu, mateřskou školu“, výchovnu týdenní čili měsíční („lunární“),  výchovnu roční 

(„solárku“ ) a ve výchovnu poživotní čili “bi řmovní“, „sekulární“  („sekulárku“).“ (Čáda 

1908, s. 9) 

 

Tyto výchovny byly určeny k výchově člověka kteréhokoli stavu a jakýchkoli schopností 

a dokonce i věku. Amerling si přál, aby zapamatování základních znalostí, které se dítěti měly 

vštípit, bylo usnadněno pomocí zvláštního daného „scénáře“ . K tomuto účelu měly mít 

učebny zvláštní úpravu, zejména výzdobu malovanými a plastickými obrazy pro předvedení 

věcí a pojmů. Výuka měla být vedena  v krátkých, ale promyšlených větách s dobře volenými 

slovy a jednoznačnými významy. Posléze se mohl učitelův výklad rozšířit a měnit podle 

různých okolností, věku chovance, pokroků apod. Učitel měl možnost užít či vynechat z 

„kostry“  to, co bylo pro kterého jedince podstatné či naopak. (Čáda 1908) 

 

Příklad výchovny denní 

„Při výchovně denní scénář představuje „otcovskou světnici“ . Jednotlivé stěny, světnice 

(resp. učebny), podle toho, ke které ze světových stran jsou obráceny, mají příslušnou 

výzdobu obrazovou. Proto na východní straně zavěšen jest obraz představující nějak ráno, na 

jižní „oběd“ , na západní obraz „s večerní zábavou“, na severní s „nocí“  (tj. předvádí ložnici). 
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„Uprostřed se stropu visiž Trojice Boží“. Mimo to Amerling přeje si, aby noční hodiny byly 

označeny černě, denní zlatě „podle stran světa“ , dále aby ve světnici byly nějaké hodiny 

s kukačkou a římskými ciframi, nějaký stůl, stolice atd.“ (Čáda 1908, s. 10) 

 

Vyučování ve výchovně denní postupuje ve dvou stupních: 

 

I. Rozeznávání a možné pojmenování všech věcí ve světnici 

 Zde Amerling požadoval, aby se dětem postupně vštěpovalo šestero řad. První řada 

obsahovala „p ředstavy a pojmy nevyhnutelné“ (máma, táta, papat…), druhá řada 

obeznamovala dítě s věcmi ve světnici, přičemž bylo vedeno k počítání těchto věcí otázkou 

„kolik?“ (dítě se mohlo ptát také na osoby, zvířata apod.). Ve třetí řadě se chovanci 

seznamovali s částmi lidského těla a jejich názvy, aby se mohli učit samostatnému oblékání, 

hygieně, stolování apod. Byla tu snaha, aby chovanci mohli či uměli „rozuměti, poslouchati, 

značiti a vyjádřiti se“. Čtvrtou řadou se přecházelo k dělání a pojmenování samostatných 

pohybů (jít, spát, běžet, smát se apod.). V páté řadě se probíraly různé části věcí (postel – 

slamník, peřina, prostěradlo aj.) a šestá řada zahrnovala učení se různým druhům jídel. 

 

II.  Rozeznávání, znakování (posuny) a pojmenování všeho (tj. i věcí vyskytujících se 

mimo dětskou světnici, ale takových, k nimž zde možno najít „podněty“) 

Druhý stupeň denní výchovy odkazuje k výskytu věcí, Amerling by tedy rád přiměl chovance 

k tomu, aby si všimli, kolikrát se která věc vyskytuje. Vede proto své svěřence ke 

„znakování“ toho, co se vyskytuje ve světnici či na jejich těle v určitém počtu. Jedenkrát jsou 

to např. kamna, strop, nos, brada. Co je dvakrát, a to vedle sebe položené (oči, uši, obočí 

apod.), proti sobě položené (levice – pravice, východ – západ apod.) nebo co jsou protiklady, 

a to věcí (např. uvnitř – vně, jádro – kůra), času (ráno – večer), barev (světlo – tma, bílé – 

černé), chuti (sladké – hořké), sluchu (slyšitelné – neslyšitelné), hmatu (tvrdé – měkké), dějů 

(přibývat – ubývat, smích – pláč) atd. Podobně se vyhledávaly a označovaly trojice věcí 

(trojnožka, trojhran apod.). Přitom bylo dítě upozorňováno, že každá věc má tři rozměry, 

odkazovalo se na „trojiny“ (dům – dvůr – zahrada, víra – naděje – láska apod.). Posléze se 

došlo k věcem, kterých je čtvero (světové strany, roční období atd.) a patero (prsty, smysly, 

pětihran apod.). Současně se dle možností připojovala stručná praktická a mravnostní 

upozornění, např. když se dítě učilo význam pěti smyslů, přidalo se ponaučení, aby žádným 

z nich nehřešilo apod. (Čáda 1908) 

 



 

37  

Čáda postupně uvádí všechny druhy výchoven a pravděpodobně ve všech podrobnostech 

tak, jak je Amerling sám vytvořil. 

Amerling vybudoval naprosto nezávislý systém18. Leželo mu na mysli, jak výchovny 

uspořádat pro různé věkové stupně. Předmětem školy denní tak byly čtyři části dne, denní 

starosti čili potřeby člověka, jejich obstarávání v domácnosti a hospodářském stavení. 

Předmětem školy týdenní byly starosti týdne a jejich obstarávání v domácím hospodářství, 

v obci a vlasti. Škola měsíční se zaměřovala na měsíce v roce a lidskou práci v jednotlivých 

měsících, zužitkování darů přírody v různých místech naší země a svěcení svátků podle 

kalendáře. Ve škole roční byla vykládána soustava lidského těla, lidské typy, nižší a vyšší 

pudy a mravouka. 

V praxi vypadala výuka tak, že chovanci byli rozděleni do skupin a každá skupina měla 

jinou vyučovací náplň. Pokud dítě pochopilo výklad a úspěšně prošlo denní školou, mohlo být 

přeřazeno do školy týdenní. Jestliže si osvojilo předměty týdenní školy, postoupilo do školy 

měsíční. Do života mohl být chovanec propuštěn již z týdenní školy, neboť byl již schopen 

styku s lidmi v běžném okolí. Odchovanci roční školy měli být po propuštění schopni 

samostatného vystupování, mohli být zapojeni do pracovního prostředí a vykonávat 

nenáročné práce. (Čáda 1908, Hoffmannová 1982) 

 

Amerling zařazoval děti do jednotlivých typů škol s ohledem na jejich výchozí 

intelektovou úroveň. Výuku se snažil strukturovat, uplatňoval především názorné vyučování, 

v němž využíval řadu modelů a pomůcek, které sám sestavoval. Učil děti objevovat vztahy 

mezi objekty okolního světa, vytvářet si představy o věcech a pojmech, porozumět běžným 

situacím. Zaměřoval se také na rozvoj komunikačních schopností a využíval k tomu systém 

znaků a gest. Amerlingův čtyřstupňový výchovný systém, do nějž vnesl osobité metodické 

prostředky a uplatňoval princip individuálního přístupu k dětem, je tak aktuální v mnoha 

ohledech i dnes. 

 

                                                 
18 Pro každý ze čtyř stupňů výchovného systému (škola denní, týdenní, měsíční, roční) Amerling vytvořil 
příslušnou osnovu. Tuto Amerlingovu osobitou koncepci výchovy a vzdělávání lze v současné době připodobnit 
k některým vzdělávacím oblastem  Rámcových vzdělávacích programů pro žáky s různým stupněm mentálního 
postižení. Jeho edukační záměry tak mají i v současné době souvztažnost se vzdělávacími obsahy Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením (např. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce) a Rámcového 
vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Člověk 
a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a komunikace, Umění a kultura 
apod.). 
 



 

38  

3.4.6 Výuka hudby 
 

„O velikém vlivu zpěvu a hudby na duši úchylné mládeže není sporu. Věděl o něm a užil 

ho již Amerling v Ernestinu.“ (Zeman 1938, s. 39) 

 

Způsobu výuky hudbě slabomyslných dětí v Ernestinu a hudební psychoterapii K. S. 

Amerlinga se v článku  „K hudební psychoterapii Karla Slavoje Amerlinga“ roku 1986 věnuje 

Václav Spěváček. 

Ptá se na počátky Amerlingových pokusů působit na psychiku slabomyslných dětí 

hudbou. Připomíná období působení Amerlinga v Budči, kde si už tehdy Amerling všímal 

případů slabomyslnosti a zajímal se o osudy těchto jedinců i opuštěných dětí. Spěváček si 

dále klade otázku, zda tyto počátky nemůžeme spatřovat také v letech 1848–1868, kdy 

v třídách dvouletého pedagogia vykládal Amerling budoucím učitelům o slabomyslnosti. Už 

zde tenkrát Amerling patrně připomínal, že i umění, a hudba zvláště, má pomáhat vychovávat 

děti s určitým druhem postižení. 

S určitostí však Spěváček konstatuje, že tomu bylo  při předložení „Návrhu ku založení 

komitétu v učitelské společnosti Budeč k pěstování známosti učitelstva k vyučování dětí 

idiotních, padoucných a léčenců propuštěných z ústavů choromyslných…“ dne 27. srpna 

1869. (Spěváček 1986, s. 137) 

S tímto návrhem souvisel cyklus Amerlingových přednášek pro pražské a venkovské 

učitelstvo s názvem „O hudbě a zpěvu na školách národních“, uveřejněných v časopise 

„Národní škola“19. Tento cyklus ukazuje, že pro Amerlinga byly patrně oporou názory 

profesora jenské university, jehož myšlenky mohly přinést první podnět Amerlingova nástupu 

k metodám hudební psychoterapie. 

 

Amerling vedl lekce hudební psychoterapie sám podle vlastního systému. Za pozornost 

dle Spěváčka stojí dvě jeho metody působení hudby na slabomyslné jedince. Neodradily jej 

přitom ani počáteční nezdary. Chovance ústavu neučil hudbě a zpěvu podle not, protože by se 

v notových značkách nedokázali orientovat. Děti mladšího školního věku naučil intonovat 

oktávu podle sluchu. Potom ji děti cvičily na klávesách harmonia: úhozy oktávy zkoušely 

nejprve pravou rukou, pak levou rukou ve sledu vzestupném a sestupném. Pak následoval 

výcvik úhozů akordů v postupu tercie, kvinta, sexta, kvarta, septima. Následně se přešlo 

k jednoduché písni, kterou žáci zpívali za doprovodu harmonia. 

                                                 
19 Národní škola, roč. VII., 1869, str. 64, 69, 78, 86 
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Při hodinách zpěvu používal Amerling harmonium vždy. Jemné melodie písní měly 

zmírnit chování neklidných a snadno výbušných jedinců, zatímco písně v živějším rytmu 

povzbuzovaly zase děti zádumčivé a málo pohyblivé. Ze sedmdesáti dětí pouze jeden chlapec 

nesnášel hudbu a zpěv. V jeho případě šlo o těžkou formu slabomyslnosti. Všechny ostatní 

měly vlivem hudby příjemnou náladu a jakmile zaslechly první tóny, začaly zpívat. 

 

Amerling správně vystihl oprávněnost metody poslechu hudby ve výchově slabomyslných 

dětí. Po dvanácti letech působení v ústavu dospěl k závěru, že pokud slabomyslné děti mohly 

zpívat, dobře intonovaly a hudbu si oblíbily. Chovance, kteří měli rádi hudbu, bylo možno 

naučit hrát na nějaký hudební nástroj. (Spěváček 1986) 

 

Spěváček také připomíná slova J. Šauera z Augenburgu, jak živý a inspirující příklad 

současné praxi Amerling dal, když „k duši idiotů proklestil si cestu tóny“. (Spěváček 1986,  

s. 139) 

Amerling již tehdy praktikoval jakousi formu muzikoterapie20 a snažil se o to, aby se 

chovanci učili hudbou a zpěvem projevovat své nitro. 

 

3.4.7 Kategorizace slabomyslnosti 
 

„Po stopách Amerlingových“ je název článku, který v roce 1936 napsal Josef Zeman. 

„Pátraje po Amerlingových názorech o slabomyslnosti, přišel jsem na tři věci, o nichž česká 

veřejnost pedagogická sotva ví.“ (Zeman 1936, s. 1) 

Jedním z dokumentů, na které Zeman upozorňuje, je Amerlingův rukopis21 o výchově 

slabomyslných. Vzpomíná, jak mu asi roku 1907 poslal prof. Čáda Amerlingův rukopis, který 

měl sám půjčený od prof. Šauera z Augenburgu. „Přečtěte si jej, bude Vás zajímat“, psal Čáda 

tehdy Zemanovi. Zeman si tento rukopis nejen přečetl, ale též opsal. Do té doby nebyl nikde 

zveřejněn. 

                                                 
20 V současné době zaujímá muzikoterapie významné místo ve speciální pedagogice mezi tzv. terapeuticko-
formativními přístupy, které směřují k odstranění či zmírnění deficitů v chování, prožívání a sociálních vztazích 
klientů za pomoci psychologických prostředků. Muzikoterapie je expresivně terapeutickou metodou využívající 
melodie, harmonie, rytmu, zvukové barvy, dynamiky, tempa, druhu taktu. (Renotiérová, Ludíková a kol. 2006) 
K muzikoterapeutickým cílům v oblasti terapeutického působení náleží např. léčba, učení, rozvoj sociálních 
interakcí, sebevyjádření, zvýšení kvality života, osobní a duchovní rozvoj atp. U jedinců s mentálním postižením 
je za vhodnou formu pokládána skupinová aktivní muzikoterapie (aktivní hudební tvora s využitím hudebních 
nástrojů), a to především u klientů s lehkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení. (Valenta, Müller 
2013) 
21 Originál Amerlingova rukopisu nese název „Erklärung zu Tagesschule“ (Zeman 1936, s. 1) 
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Zeman zmiňuje Amerlingův bizarní sloh, plný dlouhých a napoprvé až nepochopitelných 

vět sklouzávajících místy až do mystiky, a proto také upozorňuje na obtížnost překladu. 

Určitou podobu obsahu rukopisu shledává s  Amerlingovou zprávou o ústavu idiotů z roku 

1883. Nicméně však podotýká, že Amerling „rád přepracovával a upravoval své názory“22. 

(Zeman 1936, s. 1) 

 

Amerlingův rukopis nese datum 1. 9. 1884, napsal jej tedy dva měsíce před svou smrtí. 

Lze se tak oprávněně domnívat, že se jedná o jeho poslední písemné vyjádření kategorizace 

slabomyslnosti. 

 

Na základě pozorování svých chovanců se v roce 1884 Amerling ustálil na těchto typech 

idiotických jedinců: 

 

- Karadoci – mají pěknou horní polovici těla, ale znetvořené ruce a nohy. Z pohledu 

psychologa však mají naději do budoucna. Jsou-li správně dynamicky a dlouhodobě 

cvičeni, překonají „zanedbanou vegetativní polovici mozku“. 

- Atleti – utvářeli početnější skupinu, ve skupině 70–80 jedinců tvořili asi 7–8 případů. 

Svým vzezřením byli nevábní, odpuzovali zvláštním a výstředním chováním, 

posunky, svéhlavostí a samovůlí. Amerling tyto jedince dále charakterizoval jako 

mrzuté, vzteklé, líné a těžkopádné. Často se dotazovali na něco zbytečného. 

Charakteristické pro jedince atlety bylo, že rádi poslouchali hudbu a zpívali, bylo 

možné je zaujmout hrou na harmonium. Této záliby bylo využito pro vzdělání  větší 

měrou než pouze několika písničkami. Běžný učitel klavíru však výuku nemohl vést, 

neboť vedením chovance „daremnými stezkami se spoustou značek zatěžkal by jeho 

slabou paměť“. Bylo třeba „jít od věci k znaku, od tónu (bez not) na klávese k uchu  

a k srdci“. (Zeman 1936, s. 7) Toto své pojetí výuky hudby zasadil Amerling do 

symboliky tónů a akordů. 

- Hermafroditi – čili hermiti jsou definováni jako jedinci s jinak vyvinutými pohlavními 

orgány než v běžné populaci. Jejich výskyt není řídký, mohlo se jednat i o vládce. 

- Afroditi – či spíše kretinci kolísali v neurčitém pohlavním dvojcítění. Amerling 

konstatuje, že nebylo zjištěno, jak jim pomoci. Podle jeho dosavadních zkušeností 

                                                 
22 Na tuto skutečnost poukazuje rovněž Černá: „Bohužel Amerling není ve svých závěrech vždy konzistentní. 
První problém představuje Amerlingova kategorizace slabomyslných. Jejich třídění nalézáme v obou zprávách, 
ale pokaždé jinak.“ (Černá 2008, s. 30) (Míněny dvě Amerlingovy zprávy o Ústavu z let 1875 a 1883) 
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však nebyli úplně „blbí“ a bylo možno s nimi pracovat na základě psychologického 

vedení. 

- Monymové – jejich výskyt mezi idioty byl častý.  Amerlingova charakteristika je 

zobrazuje jako vysokolebé, s těžko ovladatelnými mluvidly, jazykem, patrem, hrdlem. 

S psychologickým vedením byli vychovatelní v hudbě, symbolice, v „nécessaire de la 

vie“ , v kreslení, malování, zahrádkářských činnostech, hedvábnictví aj. 

- Manosomové – vyznačovali se malým vzrůstem. Nejblíže měli k monymům. Mohli 

působit přemoudřele a bylo nutné, aby se seznámili s týdenním a částečně i ročním 

„scénářem“. Bývali pěkné tělesné konstituce, ale menšího vzrůstu a vyskytovaly se u 

nich široké dlaně a chodidla. Objevil-li se sklon k tloustnutí, znamenalo to horší 

prognózu. 

- Evaseurové – jsou idioti, kteří prodělali nemoc, většinou se jednalo o „zápal mozku“ 

v dětství, nebyli ale dobře léčeni.  Zůstala jim velká hlava, mohlo dojít ke ztrátě zraku 

či řeči. Pokud zůstal zachován sluch, mohl se projevit sluch hudební. Byl u nich 

předpoklad, že s psychiatrickou pomocí budou vychováni k důstojnému bytí. 

Každému jednotlivci však bylo třeba věnovat zvláštní výchovnou péči, hromadná 

výchova evaseurů nebyla přípustná.  

- Epileptici – jsou uvedeni bez podrobnější charakteristiky. (Zeman 1936) 

 

Amerling netřídil slabomyslnost podle stupně, intenzity. Užíval názvu „idiot“, ať už jej 

učil hudbě, hvězdářství či jiným oborům. Jak ovšem Zeman poznamenává, „věda lékařská, 

psychiatrie i nápravná pedagogika učinila od Amerlingových dob obrovské pokroky, proto 

některé názory Amerlingovy dnes už neobstojí“. (Zeman 1936, s. 1) 

 

 

3.4.8 Amerlingův návrh na rozšíření ústavů 
 

Amerling se snažil, aby hradčanský ústav nezůstal jediným. Přál si, aby vznikly ústavy 

také na vesnicích, „v čistotě volné přírody“. 

Amerlingovým plánem pro vznik nových ústavů (a jejich jiné organizace) se zabýval 

Josef Zeman v článku „Z korespondence MUDr. K. S. Amerlinga“ v části „Ústav“ z roku 

1928 a Václav Spěváček v článku „Amerlingův plán výchovy slabomyslných“ z roku 1959. 

 



 

42  

Zeman a Spěváček se zabývají obsahem korespondence, kterou Amerling adresoval příteli 

Františku Tischerovi, archiváři hraběte Černína v Jindřichově Hradci. Listy pochází z období 

Amerlingova působení v hradčanském ústavu Ernestinum. 

Z listů, které vznikly bezprostředně po sobě – jeden nese datum 4. června a druhý 

5. června 1878 – vyplývá, že Amerling uvažoval o umístění slabomyslných dětí 

v Chudenicích. V dopise ze 4. června 1878 se zmiňuje o tom, že požádal doktora Kvapila, aby 

„tam v Chudenicích a Kolovečsku23 budil a připravoval Gheel belgický24, celý okrsek pro 

svěření choromyslných a idiotů do rukou rodin, nikoliv ale kasáren dobřanských, slupských, 

kosmonoských…“ (Spěváček 1959, s. 295) 

List z 5. června 1878 dle Spěváčka vyúsťuje v optimistickou víru v lidskou pomoc a 

v přetvářející moc výchovy. „Každá země musí mít takových centrálních míst…“ […] „ Čas je 

zakládati nový život, nový pořádek…“ (Spěváček 1959, s. 295) 

 

Údaje z dopisů Spěváček shledával jako velmi zajímavé a podle něj potvrzují, že 

Amerling z vlastní zkušenosti z cest dobře znal organizaci „zvláštního školství“ v cizině. 

U nás pak chtěl založit venkovské středisko pro slabomyslné děti v rodném kraji. Přál si od 

základů změnit výchovu slabomyslných dětí a ošetřování choromyslných. S chudenickým 

lékařem rovněž promýšlel plán umístit zatím idioty a choromyslné do rodin na venkově. 

 

Amerling se zabýval plány nového léčení a ochrany choromyslných. Kritizoval tehdejší  

výstavbu zemského ústavu v Dobřanech u Plzně, která v roce 1978 již druhým rokem 

pokračovala. V duchu svého pojetí výchovy v něm spatřoval jen jakási „kasárna pro 

ubožáky“ a snažil se proto najít lepší cesty. 

 

Pro Amerlinga bylo jen otázkou vývoje, že se jednou ukáže, že nelze vystačit s tehdejšími 

zdravotními ústavy. Jako lékař a pedagog si byl vědom, že určité harmonické prostředí 

vyvolává změny v organismu. Měl pevnou důvěru v ozdravující sílu prostředí, „kouzelných 

barev krajiny, silné vůně luk a lesů“. (Spěváček 1959, s. 296) Člověk podle Amerlinga bude 

čím dál více využívat přírodních krás a zdrojů k osvěžení ducha a ozdravení těla. Chtěl proto 

dát svět volné a klidné přírody Chudenicka k užitku slabomyslným dětem. 

 

                                                 
23 Městys Koloveč se nachází nedaleko Chudenic, tehdy byl majetkem rodu Černínů. 
24 Vzorem nové organizace byl Amerlingovi „belgický ústav choromyslných v Gheelu, v němž kněží 
vychovávali již od 7. století rodiny k opatrování chorých na mysli“. (Zeman 1928, s. 8)  
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V listě Tischerovi z 25. 10. 1879 Amerling píše, že by se mu také líbilo umístit 

slabomyslné děti v Krásném Dvoře u Podbořan, který patřil taktéž k majetku chudenických 

Černínů. Tamní rozlehlý park, který byl tehdejšími znalci považován za nejkrásnější 

v Evropě, shledával pro výchovu slabomyslných dětí příhodným místem. „Hodil by se pro 

idioty, pro jejich práci lehounkou a radostnou, k lidskosti vedoucí…“ (Spěváček 1959, s. 296) 

 

Z jara roku 1882 byl MUDr. Amerling vyzván jedním z německých profesorů, aby popsal 

hradčanský ústav Ernestinum. Chystal se tehdy na červnovou zdravotnickou výstavu do 

Berlína. Na dvou místech uplatnil svou myšlenku, aby na Chudenicku a Kolovečsku byl 

zřízen ústav pro české opatrovance a na Krásnohorsku pro německé. Dít se tak mělo „sice na 

ten způsob, že by se získalo několik set rodin, jež by k sobě braly takové děti idioty, […] 

napřed se naučivše s nimi psychiatricky nakládati a ty chudáky nevinné vskutku milovati“. 

(Zeman 1928, s. 10) Vzpomínal opět svůj vzor v Gheelu, kde takových opatrovnických rodin 

bylo kolem osmi set. Amerling pak dále pokračuje: „To vše musím v onom spisu pro 

berlínskou výstavu udati, nikoli bych se honosil budoucím snad peřím, ale shledal souhlas i 

rozšíření návrhu do zemí jiných, kde rovněž místo kasárnování v blázincích ti nešťastníci 

útulek měli u rozených a soucitných rodin…“ (Zeman 1928, s. 10) 

 

Z korespondence archiváři Tischerovi lze zjistit, že Amerlingovy záměry měly kladnou 

odezvu jen na Chudenicku. Hrabě Černín byl vyznavačem Amerlingova plánu a získával pro 

něj i další přívržence a pedagogy. Přislíbil také značnou finanční podporu, nicméně se nenašel 

dostatek sil, aby byl venkovský ústav pro slabomyslné děti realizován. Nakonec hrabě Černín 

alespoň posílal (na své útraty) chovance do pražského ústavu. (Hoffmannová 1982, Spěváček 

1959) 
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3.5 Ernestinum po smrti Karla Slavoje Amerlinga 
 
 

3.5.1 Význam činnosti Františky Svatavy Amerlingové 
 

Amerlingovo studium a výzkum slabomyslných dětí,  jeho neutuchající zájem o děti, který 

si uchoval až do své smrti (1884), byl spjat s prací choti Svatavy, která řídila Spolek i Ústav 

po stránce administrativní a hospodářské. Byla i jednatelkou Spolku paní sv. Anny a svého 

manžela podporovala v jeho působnosti. Oba věnovali svému povolání sklonek svého života 

bez jakéhokoli honoráře. Z peněz, které v posledních letech zdědila po své sestře a synovci, 

Svatava Amerlingová dokonce ve své závěti odkázala ústavu 700 zlatých. 

V mládí si Františka Svatava Amerlingová, rodem Michalovicová25 (Hoffmannová 1982), 

vydělávala na živobytí šitím. Navštěvovala přitom Amerlingovy přednášky. Vzniklo tak 

přátelství, které roku 1847 vedlo k sňatku. Byla zřizovatelkou dívčího utrakvistického ústavu 

a prostřednictvím přednášek se snažila šířit lepší povědomí o ženách. Nemohla však 

konkurovat německému dívčímu lyceu a české dívčí škole a později svůj ústav zrušila. 

Díky své nevšední inteligenci a smyslu pro praktický život vedla ústav vzorně po stránce 

hospodářské i administrativní. 

Při řízení ústavu se velmi osvědčil způsob, kdy se muž zabývá pedagogickými otázkami  

a žena se věnuje hospodaření a administrativě. Manželům Amerlingovým se tak podařilo 

vnést mezi chovance rodinnou atmosféru a harmonickou jednotu. 

Je s podivem, že paní Svatava dovedla vedle funkce jednatelské ve Spolku vést 

hospodářství ústavu, kde vedle personálu bývalo 60–80 chovanců a že dokonce po smrti 

svého chotě mohla vzít na sebe i úkoly pedagogické. Sama byla tři roky ředitelkou Ernestina. 

V intencích svého chotě vedla ústav až do své smrti. Zemřela 5. října 1887. (Zeman 1937, 

Beneš 1940)  

 

 

3.5.2 Působení Karla Herforta v Ernestinu 
 

Po smrti Svatavy Amerlingové se stal ředitelem Ústavu synovec zakladatele, Čeněk 

Amerling (?). V době jeho vedení (15. 9. 1887 – 31. 12. 1901) se ústav neudržel na dosavadní 

výši, staré metody již nevyhovovaly a Ernestinum upadalo v zapomnění. (Beneš 1940) Sám 

                                                 
25 Rodné příjmení Františky Svatavy Amerlingové bývá uváděno také v obdobách Michalcová či Michalovcová 
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Karel Herfort na dobu jeho působení v Ernestinu vzpomíná takto: „Čeněk Amerling měl sice 

jméno velkého českého vychovatele, ale sám vychovatelem nikdy nebyl. Také já jsem nebyl 

vychovatelem a chyby mého předchůdce nabádaly mne, abych získal takových vědomostí 

pedagogických, abych byl velkého Karla Amerlinga jako jeho nástupce hoden.“ (Edelsberger 

1972, s. 209) V průběhu času také vyvstala potřeba reforem, zvláště ve směru moderní 

psychiatrie. (Matiegka 1931) 

 

Začátkem roku 1902 byl do ústavu pro slabomyslné děti Ernestinum povolán jako ústavní 

lékař MUDr. Karel Herfort. Již 1. listopadu téhož roku byl jmenován jeho ředitelem26. Tehdy 

počala doba jeho vynikající a velmi úspěšné činnosti na poli péče o slabomyslné. (Herfort 

1931, Vogl 1940) 

Pro svůj úkol měl MUDr. Herfort výbornou průpravu, působil např. jako sekundární lékař 

v zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, kde strávil tři roky (1897– 1900). Již zde 

měl příležitost pozorovat projevy chovanců a studovat duševní patologii. (Zeman 1940, s. 21) 

MUDr. Herfort si byl vědom, že přejímá ústav založený Karlem Slavojem Amerlingem  

a to ho zavazovalo vrátit ústavu dobrou pověst a jít ve stopách zakladatele. (Zeman 1940) 

Hned od počátků svého působení zužitkoval MUDr. Herfort materiál, který se mu 

v Amerlingově ústavu naskytl. Byl mu „oknem do šerých síní dětské patologie“. (Zeman 

1931, s. 2) V té době nebylo krom něj v naší literatuře k dispozici nic, o co by se mohl opřít. 

Sbíral potřebnou literaturu z ciziny, u nás do té doby nepřístupnou a zapracovával se do 

dětské psychologie. Došel k poznání, že bez ní není možná ani vědecká pedagogika dítěte 

normálního ani pedagogická terapie dítěte abnormálního. Ve snaze získat nové poznatky 

podnikl výzkumné cesty do ciziny, první roku 1903 do Švýcarska a roku 1905 do Německa. 

Navštívil zde řadu ústavů a seznámil se s vynikajícími představiteli výchovy slabomyslných. 

Získal tak širší rozhled a rozhodl se z azylu, jímž se Ernestinum v posledních letech stalo 

a s čímž se spokojilo, vytvořit ústav léčebně výchovný. Po jeho návratu Ernestinum prošlo 

nutnou reformou. (Zeman 1940) 

 

Zkušenosti ze studijních cest, jakož i bohatý vědecký materiál v Ernestinu dávaly MUDr. 

Herfortovi možnost věnovat se intenzivně svému studiu a bádání, prohloubit odborné znalosti 

a vytvořit z Ernestina v krátké době výchovný ústav pro slabomyslné, jehož dobré jméno bylo 

známo za hranicemi. (Vogl 1940) 

 
                                                 
26 Prof. Karel Herfort (1871–1940) opustil místo ředitele Ernestina koncem roku 1939, tedy několik měsíců před 
svou smrtí dne 29. března 1940. (Kettner 1940) 
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V roce 190327 povolal MUDr. Herfort za učitelky řádové sestry sv. Kříže ze Švýcarska, 

které byly k výchově a vyučování slabomyslných dětí vyškoleny (prošly důkladnou 

průpravou v ústavech pro slabomyslné v Německu a Švýcarsku). (Schweizerová 1971) 

Navázal na K. S. Amerlinga, roztřídil chovance, zavedl přesné vedení individuálních 

záznamů, zpřesnil a zdokonalil dokumentaci, kterou doplnil o fotografický materiál a pořídil 

vyšetřovací a léčebné pomůcky. Snažil se získat spolehlivý obraz o celkové osobnosti dítěte. 

Svá pozorování doplňoval kasuistikami, jejichž součástí byly podrobné údaje o rodině 

a charakteristice rodinného zázemí. Mnohé záznamy také opatřil rodokmeny, údaji o škole 

a poznámkami o schopnostech a dovednostech chovanců a jejich pokrocích. Dokumentoval 

také písemné projevy chovanců. Z bohatého dokumentačního materiálu čerpal Herfort 

podklady pro svou vědeckou činnost a pro přednášky a publikace. V Ernestinu také zřídil 

odbornou knihovnu. (Eisová 1983) 

Své teoretické poznatky MUDr. Herfort prakticky aplikoval v ústavu, zavedl řadu nových 

výchovných postupů. Pro nejslabší chovance byla zavedena tzv. přípravná škola a školní 

vyučování rozdělené na dvě třídy. Při výchově a vyučování byl uplatňován individuální 

přístup, velká péče byla věnována odstranění vad řeči, rozvoji motoriky, nápravnému cvičení. 

Ještě více se kladl důraz na ruční práce, staly se hlavním vyučovacím předmětem a při ústavu 

byly zřízeny různé dílny (např. košíkářská, obuvnická, truhlářská, natěračská, šicí apod). 

(Vogl 1940, Schweizerová 1971) 

 

„Provedl jsem se svrchu uvedenou místopředsedkyní reformu Ernestina a učinil jsem zase 

ústav známý u nás i v cizině. Neměl jsem jiné snahy, než státi se čestným nástupcem manželů 

Amerlingových.“ (Herfort 1930, s. 5) 

 

Herfortův nástup do Ernestina roku 1902 znamená novou etapu ústavní péče 

o slabomyslné po K. S. Amerlingovi. Lze zde spatřovat počátky dětské psychiatrie u nás, 

které jsou spjaty s Herfortovým jménem a jeho působením coby ústavního lékaře Ernestina. 

(Fischer 1972, Šebek 1940) 

 

 

 

                                                 
27 Tehdy měl Spolek paní a dívek sv. Anny 30 bezplatných míst, mimo to 25 nadačních míst ze zemského fondu 
císařovny a královny Alžběty a 20 míst ze zemského sirotčího fondu. Ústav tehdy dostával státní subvence 4000 
korun, zemské subvence 3000 korun a od České spořitelny roční příspěvek 8000 korun. (Assmann 2009) 
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3.5.3 Pokračování Ernestina v průběhu 20. století 
 

Počátek 20. století a další významná léta v Ernestinu jsou spojena se jménem lékaře  

a ředitele Karla Herforta, který se snažil o rozkvět ústavu a navrátil mu dobrou pověst. 

Nedlouho po svém příchodu provedl podstatné reformy v systému výchovy a vyučování, 

změnami prošlo Ernestinum také po stránce stavební, všude bylo instalováno elektrické 

osvětlení, což byla ve své době novinka. (Schweizeorvá 1971)  

Za krátkou dobu svého působení vytvořil Herfort z Ernestina výchovný ústav, který byl 

uznávaný také v zahraničí. (Vogl 1940, Fischer 1972) 

 

Meziválečné období 

Do rozkvětu ústavu zasáhla 1. světová válka. Po osamostatnění tehdejšího 

Československa byl v roce 1919 Šternberský palác zabrán pro ministerstvo národní obrany. 

Ernestinum se přestěhovalo do letního zámku knížat Kinských v Budeničkách u Slaného. V té 

době měl ústav kapacitu pro 50–70 svěřenců. Vyučovalo se v přípravce a ve třech třídách. 

(Schweizerová 1971) 

Karel Herfort vynaložil značné úsilí, aby bylo Ernestinum přemístěno z Budeniček zpět do 

Prahy nebo alespoň blíže k Praze. (Zeman 1940) Veškeré snahy v tomto směru však 

ztroskotaly. (Vogl 1940) 

Profesor MUDr. Herfort působil jako lékař a ředitel Ernestina plných 38 let. V době 

okupace působila škola pod názvem „Hilfsschule mit Öffentlichkeitsrecht“ a snažila se dále 

plnit své poslání, i když její existence byla ohrožena. V srpnu roku 1943 se na Zemském 

úřadě jednalo o uzavření, k němuž nakonec přece jen nedošlo. (Schweizerová 1971, s. 150) 

 

Poválečná léta 

Budenický zámek, při vší snaze přizpůsobit jej potřebám školy, nevyhovoval po stránce 

pedagogické ani zdravotní. Kongregace školských sester, která jej vedla, se rozhodla 

přestěhovat školu do bývalého učitelského ústavu v Chrudimi. Tím došlo k rozštěpení 

Ernestina; školní část, která převažovala, se odstěhovala do Chrudimi a ostatní činnost dále 

probíhala v Budeničkách. 

Ústav v Budeničkách byl přeměněn na ústav pro dívky a vedla jej zatím Kongregace 

školských sester. Od 31. srpna 1948 patřil ústav charitě a ve známost vešel pod názvem 

„Zaopatřovací ústav pro slabomyslné dívky“. Od roku 1976 působil pod správou tehdejšího 

Okresního ústavu sociálních služeb v Kladně. (Schweizerová 1971) 
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Historie školní části Ernestina 

Školní část Ernestina byla v prosinci roku 1947 přestěhována z Budeniček do Chrudimi.  

I chrudimská budova však byla uvolněna pro vojenské účely. Ernestinum se opět přesouvalo 

v půli srpna 1950 do Litoměřic. Brzy nato byl ústav zestátněn a jeho název byl 25. září 1950 

změněn na „Zvláštní dětský domov“. Ale ani v Litoměřicích zařízení nezůstalo dlouho; již 

v září roku 1952 se stěhovalo do vesničky Dlažkovice v litoměřickém okrese. 

V roce 1958 ústav opustily řádové sestry a byly nahrazeny civilními zaměstnanci.  

O nějaký čas později dostalo zařízení nový název „Zvláštní škola internátní“. Budova 

dlažkovického zámku však postupně přestala vyhovovat požadavkům moderního ubytovacího 

zařízení a ve školním roce 1966/67 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Část budovy byla 

předána k užívání na jaře roku 1971, celý objekt byl uveden do provozu v únoru roku 1973. 

Stoleté výročí založení Ernestina, coby předchůdce dlažkovické zvláštní školy, se oslavovalo 

již v první části zvelebené budovy v prosinci 1971. (Schweizerová 1971, 1987) 

 

Současnost 

V současnosti funguje zařízení jako dětský domov, kde jsou umístěny děti ve věku od 

3 do 18–19 let s nařízenou ústavní výchovou. Rekonstrukcí v roce 1995 byly vnitřní prostory 

zámku přeměněny na tzv. rodinné byty. Poslední úpravy objektu byly realizovány roku 2005. 

Kapacita zařízení je 64 dětí s osmi byty po osmi dětech a oficiální název je Dětský domov, 

Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1. Na internetových 

stránkách zařízení se uvádí, že je „přímým potomkem Ernestina“ 28. 

 

 

3.5.4 Vzpomínky Karla Herforta 
 
Karel Herfort  se narodil 8. srpna 1871, tedy ve stejném roce, kdy Amerling založil ústav 

pro slabomyslné. V dětství navštěvoval svou babičku z matčiny strany, která bydlela ve 

skromném bytě v přízemí Šternberského paláce na Hradčanech. Přízemí a částečně také první 

poschodí bylo obydleno nájemníky, ostatní místnosti zaujímal ústav, který v té době vedla 

Františka Svatava Amerlingová. Vzpomínal, jak „s dětskou zvědavostí a nikoli beze strachu 

pohlížel (jsem) na dospělé slabomyslné, kteří chodili po dvoře“. (Herfort 1930, s. 4)  

                                                 
28 Internetový odkaz: http://dddlazkovice.cz/index.php?type=Post&id=176 
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Později, v době svého působení v Ernestinu, bylo jeho snahou nalézt původní sídlo ústavu. 

„Hledal jsem po léta tento domek a byl jsem přesvědčen, že dům ten je zbořen. Nebylo však 

tomu tak. […] Dne 24. září 1917 podařilo se mi konečně domek ten nalézt. Šel jsem ten den 

k sekci do patologického ústavu, tehdy v Kateřinské ulici se nacházejícího; i napadlo mi, 

abych se podíval ze dvora na malý domek v ulici U Karlova č. 17. […] Učinil jsem tak a na 

první pohled poznal jsem identitu jeho s podobiznou v albu. Byl to pro mne radostný den, a to 

tím více, že jsem léta chodil kolem tohoto domku a netušil, že je to původní sídlo 

Amerlingova ústavu. “ (Herfort, 1930, s. 2–3) 

V roce 1931 Herfort ve svém článku „Třicet let ve službách slabomyslných“ píše, že 

budova s velkým prostranným dvorem, tedy původní sídlo ústavu, byla nedávno zakoupena 

pro nové budovy lékařské fakulty. Jako předseda Spolku pro slabomyslné zde tehdy Herfort 

navrhl, aby do novostavby, která měla být zřízena na místě původního sídla ústavu, byla 

manželům Amerlingovým zasazena pamětní deska. Věřil, že se tento jeho návrh setká 

s podporou lékařů a státní správy. (Herfort 1931) 
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4 František Čáda, Josef Zeman, Karel Herfort – významné 
osobnosti speciální pedagogiky 20. století 
 
 

4.1 František Čáda 
 

František Čáda (4. 6. 1865, Praha – 4. 12. 1918, Praha) byl český filozof, psycholog 

a pedagog, od r. 1912 profesor filozofické fakulty na české univerzitě v Praze. Je považován 

za zakladatele vývojové psychologie, soustavně se zabýval psychologickým zkoumáním dětí. 

Jako filozof se zaměřoval na dějiny filozofie a v otázkách pedagogiky vycházel 

z filozofických i psychologických pozic. Při studiu dítěte jako jeden z prvních pochopil 

význam pedopsychologie v pedagogice. Všímal si hlavně dětských her, dětské řeči 

a individuality žákovy osobnosti. V Pedagogických rozhledech, které od r. 1903 redigoval, 

vydal řadu originálních článků. Zásadní význam však mělo dílo Studium dětské řeči, Přehled 

studia dětské řeči a Rozpravy z psychologie dítěte a žáka. Zabýval se také dětskou kresbou. 

Z jeho popudu byl v r. 1910 založen Pedologický ústav hlavního města Prahy. Jednalo se 

o první instituci v Čechách zabývající se systematicky studiem dítěte. Spolu s Čádou 

a zakladatelem Janem Dolenským se v ústavu sešli tehdejší přední odborníci, kteří se věnovali 

výzkumu žactva,  zejména lékař a profesor Herfort a profesor Matiegka. 

V oblasti speciální pedagogiky je jméno profesora Čády spojeno především 

s uspořádáním tří sjezdů pro péči o slabomyslné a školství pomocné, konaných r. 1909 

v Praze, r. 1911 v Brně a 1913 ve Slezské Ostravě. Každý ze sjezdů byl tematicky zaměřen 

v duchu Čádových vystoupení. V Brně například formuloval pět rysů moderní péče 

o slabomyslné, které mají platnost až do dnešní doby. V Čádově podání se jedná o následující 

faktory: prevence, profylaxe, včasnost péče, socializace péče, péče poškolní. Na sjezdech se 

zdůrazňovala nutnost úzké spolupráce učitelů, lékařů, právníků a správních orgánů při řešení 

velmi obtížné situace dětí s rozumovým postižením. Výstavy pořádané při této příležitosti 

dokumentovaly pozitivní výsledky výchovné práce pomocných škol. Sjezdy měly také velký 

význam propagační a přispěly k seznámení veřejnosti s významem budování pomocného 

školství u nás a poskytování speciálního vzdělání dětem s rozumovým postižením. 

Kromě již uvedených Čádových monografických děl si zaslouží pozornost Etika individuí 

(1920), Dějiny psychologie v novověku (1904), Amerlingovy názory pedagogické (1908), 

Účast žen ve filozofii antické (1911), Výzkum žactva: O studiu individuality žákovské  

a šetření o zásobě i povaze žactva (1912). (Kysučan 2009, s. 26–27) 
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4.2 Josef Zeman 
 

Josef Zeman (14. 10. 1867, Smiřice – 16. 3. 1961, Praha), český speciální pedagog, patřil 

mezi nejvýznamnější postavy české pedopatologie (speciální pedagogiky) v letech 1918–

1938. Narodil se ve Smiřicích, po absolvování učitelského ústavu v Hradci Králové působil 

20 let v Náchodě. Náchodský pobyt byl pro Zemana důležitý z mnoha důvodů. Zájem  

o problematiku postižené mládeže u něj vzbudilo zejména přátelství s řídícím učitelem 

Václavem Černým. Přátelství s profesorem náchodského gymnázia Otakarem Chlupem zase 

přispělo k tomu, že Chlup ze Zemanova podnětu na počátku své publikační činnosti věnoval 

pozornost postižené mládeži. V tomto období Zeman také navázal přátelství s Karlem 

Herfortem, které vedlo k dlouholeté osobní i odborné spolupráci. Zájem o problematiku 

postižené mládeže si Zeman prohloubil několika studijními cestami po ústavech v Německu  

a Rakousku. 

Po desetiletém působení ve funkci okresního školního inspektora v Chotěboři nastoupil 

v r. 1919 na ministerstvo školství do funkce ústředního inspektora pro záležitosti úchylné 

mládeže, v níž působil do roku 1930. V té době se zasloužil o rozvoj sítě pomocných škol, 

přípravu Zákona o školách pomocných z r. 1929 a organizaci odborných kurzů pro učitele 

speciálních škol. Spolu s Karlem Herfortem se podílel na založení časopisu Úchylná mládež. 

Rozsáhlá je také Zemanova publikační činnost, která tematicky obsáhla celé spektrum 

péče o mládež s postižením. V řadě monografií a odborných článků objasňoval své pojetí 

pedopatologie, koncepci pomocných škol a škol pro děti se smyslovým a tělesným 

postižením. Svou organizační i publikační činností Zeman významně ovlivnil další rozvoj 

speciální pedagogiky. Nejdůležitějšími monografiemi J. Zemana jsou Pomocná škola (1904), 

O školních lékařích (1907), Črty z pedopatologie (1928), Svět nevidomých (1930), Návrh na 

změnu vzdělání učitelů škol speciálních (1931) a Pedopatologický slovníček (1933). 

(Kysučan 2009, s. 96–97) 

 

 

4.3 Karel Herfort 
 

Karel Herfort (8. 8. 1871, Praha – 29. 3. 1940, Praha), český lékař a univerzitní profesor, 

byl jednou z nejvýznamnějších osobností v počátcích péče o rozumově postižené v českých 

zemích. Po absolvování lékařské fakulty se stal asistentem v českém fyziologickém ústavu 

profesora Mareše, studijně se zabýval srovnávací anatomií a embryologií. Roku 1902 
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nastoupil do funkce ústavního lékaře v Ernestinu – ústavu pro rozumově postižené a v témže 

roce se stal i jeho ředitelem. 

Kromě řízení ústavu vyvíjel mnoho dalších aktivit. V roce 1908 převzal po prof. 

Heverochovi redakci pedopatologické rubriky v Pedagogických rozhledech a r. 1913 založil 

v Ernestinu společně s prof. Brožkem eugenickou stanici. Po založení Ústavu pro výzkum 

dítěte a dorůstající mládeže v Praze ředitelem Dolenských, prof. Čádou a prof. Matiegkou se 

připojil v r. 1914 ke společné práci v ústavu jako dětský psychiatr a r. 1919 zde otevřel 

ambulanci pro duševní choroby mládí. V roce 1920 se stal ředitelem Pedologického ústavu. 

Karel Herfort se zasloužil o konstituování psychopatologie dětského věku jako samostatné 

medicínské disciplíny a v r. 1920 v tomto oboru habilitoval na lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy. V roce 1922 byl zvolen předsedou Spolku pro péči o slabomyslné, odborné zájmové 

organizace, která měla velký podíl na rozvoji péče o osoby s rozumovým postižením. R. 1925 

začal v intencích spolku a z iniciativy K. Herforta a J. Zemana vycházet časopis Úchylná 

mládež, revue pro pedopatologii, nápravnou pedagogiku a sociální péči. 

Herfort podnikl řadu studijních cest do Německa a Švýcarska a přednášel v zahraničí na 

několika kongresech. Zúčastnil se tří rakouských konferencí pro péči o slabomyslné. Druhá 

z nich (1906) dala podnět k třem českým sjezdům pro péči o slabomyslné a školství pomocné, 

zvaným Čádovy sjezdy. Herfortův vědecký a praktický zájem o problematiku osob 

s rozumovým postižením začal jeho nástupem do Ernestina. Jeho zásluhou se v ústavu 

dosahovalo vynikajících výchovných výsledků. Chovanci se třídili přesněji, výchova 

a vzdělávání se více individualizovaly, při ústavu byla zřízena pomocná škola. Velká péče 

byla věnována odstraňování řečových vad a zvláštní důraz byl kladen na rozvíjení motoriky 

prostřednictvím tělesné výchovy a ručních prací. Pro děti, které byly schopné vzdělání, zařídil 

dvě třídy pomocné školy. Reorganizace v Ernestinu se týkala i systému lékařské péče. Herfort 

zavedl podrobné lékařské chorobopisy, osobní archy i antropometrická šetření. Jak uvedl prof. 

Šebek v nekrologu r. 1940, „za jeho vedení Ernestinum, dosud jen útulek pro slabomyslné, 

stává se ústavem se sankcí vědeckou“. (Kysučan 2009, s. 45) 

Samostatnou oblast Herfortova života a díla tvoří vědecká činnost. Práce Rodokmeny 

slabomyslných přináší obsáhlé zpracování rodokmenů pořízených u chovanců Ernestina. 

Svým pojetím to je nejrozsáhlejší dílo svého druhu v naší odborné literatuře. Roku 1907 za ni 

ve Štrasburku obdržel čestný diplom. Jeho další vědecké studie se týkají nejrůznějších otázek 

rozumového postižení. Jsou to studie biopatologické, psychopatologické a příspěvky z oblasti 

lékařské diagnostiky. Řeší v nich otázky výhradně pedagogické povahy, např. roli 

pedagogické diagnostiky a význam ručních prací ve výchově osob s rozumovým postižením. 
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Nejdůležitější vědecké studie jsou uvedeny v Souboru prací univ. prof. MUDr. Karla Herforta 

z r. 1932. 

Ve výchově dítěte s rozumovým postižením zdůrazňoval nutnost stálé a těsné spolupráce 

lékaře a pedagoga a v jejím zájmu navazoval spolupráci s učiteli těchto dětí. V této oblasti pak 

vyniká další aspekt Herfortova přínosu: byl jediným, kdo v této době seznamoval učitelstvo 

pomocných škol s vědeckými poznatky v pedopatologii. Pořádal kurzy pro vzdělání učitelů 

pomocných škol a byl dlouholetým předsedou zkušební komise pro získání způsobilosti 

k výuce na pomocných školách. V rámci Spolku pro péči o slabomyslné zřídil spolkovou 

knihovnu s bohatým fondem vědecké literatury. V medicínské oblasti se zasloužil o rozvoj 

české dětské psychiatrie a její zakotvení na lékařské fakultě UK. 

MUDr. Karel Herfort byl vynikající lékař a pedagog. Svými přednáškami a publikacemi 

vzbudil zájem dalších lékařů a hlavně pedagogů o otázky péče o slabomyslné. (Kysučan 2009, 

s. 44–45) 

 

 

4.4 Pohled na Karla Slavoje Amerlinga – František Čáda, Josef Zeman, 
Karel Herfort 
 

František Čáda, Josef Zeman a Karel Herfort napsali v průběhu svého života několik 

článků, kterými se snažili přiblížit význam osobnosti Karla Slavoje Amerlinga. Čerpali 

především přímo z jeho díla a písemností, v nichž Amerling vyjadřoval své inspirující 

myšlenky a sděloval prvotní zkušenosti s výchovou a vzděláváním slabomyslných dětí. 

Skutečnost, že Čáda, Zeman a Herfort věnovali značnou pozornost Amerlingovu odkazu 

svědčí o tom, že si jeho osobnosti a tvůrčí činnosti velice vážili. Svá mínění o něm také 

zaznamenávali v mnoha příspěvcích.  

 

V jednom ze svých prvních článků o Amerlingovi s názvem „Dr. Karel Amerling“ z roku  

1908 Herfort píše: „Veliký význam Karla Amerlinga v péči o slabomyslné zvláště v naší 

vlasti a v léčebné pedagogice vůbec nebyl dosud dostatečně osvětlen.“ (Herfort 1908, s. 1)  
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Odkazuje přitom na tehdy sepsané životopisy o Amerlingovi autorů Čenského a Jahna29, kteří 

líčili Amerlinga jako „vynikajícího Čecha, Slovana a člověka horujícího pro dobro, pravdu a 

krásno, jako buditele naší národnosti, filosofa, spisovatele a prvoučitele našeho řemeslnictva, 

učitelstva a našich žen v duchu přírodovědném a slovanském. Oceňují ho jako odvážného 

tvůrce všeučiliště „Budče“ a spolu první odborné školy chemické, jako prvoučitele české 

chemie technické; líčí jeho snahy a ideje, jimiž vrstevníky své předbíhal o kolik desetiletí, na 

které ještě ani jeho síla ani síly národní nedostačovaly, líčí nám dále, jak po řadě zklamání 

úplně se vzdálil ruchu veřejnosti české a žil v ústraní jako „poustevník hradčanský“, jak sám 

sebe nazývá, zneuznán a zapomenut jako „kámen, jenž leží pod vodou“. (Herfort, 1908, s. 1) 

 

Herfort se snažil doplnit životopisy o Amerlingovi autorů Čenského a Jahna, „kteří 

opomenuli vytknouti a osvětliti nesmrtelný význam Amerlinga jakožto velkého průkopníka 

v péči o slabomyslné“. (Herfort 1930, s. 2) 

 

Již v roce 1908 přišel Herfort s pojednáním, ve kterém chtěl zhodnotit význam svého 

předchůdce na poli péče o slabomyslné. Upozorňuje, že z této stránky nebyl ještě oceněn, že 

„životopis jeho bez líčení této působnosti jest neúplný a oloupen o jednu ze svých stránek 

nejlepších“ a těšil se z toho, že tak může učinit na počest Amerlingových stých narozenin. 

(Herfort 1908, s. 9) 

 

V podobném duchu hovořil o Amerlingovi rovněž Čáda. S vděčností vzpomíná na „onoho 

muže, jemuž náleží navždy zásluha, že v době, kdy ještě tak málo porozumění i jinde bylo pro 

věc, a za poměrů tak trudných neváhal nejen zdůrazňovati myšlenku potřeby založení 

(takového) ústavu pro idioty, ale dovedl i obezřetným a nezištným způsobem myšlenku onu 

uvést ve skutek“. (Čáda 1911, s. 968) Čáda rovněž nastínil úvahu, „že zasluhuje důrazného 

vytčení, jak od sama počátku tento ústav správně chápal nutnost, aby pracoval lékař v jedné 

ruce pospolu s pedagogem, kteréžto povždy žádoucí sdružení provedeno bylo šťastně v osobě 

právě původce celé oné akce, Amerlinga sama“. (Čáda 1911, s. 969) 

 

                                                 
29 Tehdy známé životopisy o Amerlingovi: 
Čenský, Ferdinand. Dr. Karel Slavoj Amerling. Osvěta, 1885. 12 s. 
Jahn, Jiljí Vratislav. Karel Slavoj Amerling. Obraz života a práce. Praha: F. Šináček, 1893. 119 s. 
Autor neznámý, avšak je za něj považována F. S. Amerlingová. Stručné vypsání života a působení Med. Dra. 
Karla Amerlinga, ředitele první České hlavní školy a ústavu učitelského. Praha: Nákladem vlastním, 1885. 20. s. 
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„Byl upřílišeným ctitelem šlechty“, píše o Amerlingovi roku 1928 Josef Zeman. „Přesto 

nám zůstává vzorem, otcem pedopatologie, vychovatelem národa, mužem touhy po lepším.“ 

(Zeman 1928, s. 17) „Dne 2. listopadu 1884 rozžehnal se Amerling se světem, jenž mu nedal 

dočkat se úspěchu ze svých snah.“ (Zeman 1928, s. 17) 

 

„Praotec naší péče o slabomyslné jest lékař a pedagog MUDr. Karel Slavoj Amerling“, 

píše Herfort v úvodu článku „Třicet let ve službách slabomyslných“ roku 1931. „Neváhám 

tvrditi, že tento idealista a filantrop patří mezi největší české lékaře. […] Na svou dobu 

neuznaný a podceňovaný a také nám dnešním lékařům v mnohém úplně záhadný.“ (Herfort 

1931, s. 1) 

Herfort vyzýval tehdejší lékaře oboru psychiatrie, aby Amerlinga více ctili, protože měl 

„zvláštní smysl pro bídu slabomyslnosti našeho lidu v době, kdy celá naše veřejnost pro tento 

sociální úkol byla úplně slepá“. (Herfort 1931, s. 4) 

 

„Hleděl jsem u nás i v cizině pracemi životopisnými a přednáškami vystavěti Dr. 

Amerlingovi a jeho ušlechtilé choti zasloužilý pomník.“ Herfort doufal, že jeho příspěvek 

vzbudí zájem o ně v našich lékařských kruzích. (Herfort 1931, s. 3–4) 

 

„Při svých studijních cestách po Německu s Švýcarech poznal jsem, s jakou úctou mluvili 

o něm odborníci nápravné pedagogiky, jak cizina si průkopnickou práci Amerlingovu cení. 

U nás byl v tomto ohledu téměř neznám.“ (Herfort 1930, s. 1) 

 

 

František Čáda, Josef Zeman a Karel Herfort se ve svých příspěvcích soustředili 

především na pozdější období Amerlingova života, ve kterém věnoval své úsilí zlepšení péče 

a vzdělávání dětí s mentálním postižením. Z jejich pohledu je patrno, že v Amerlingovi 

spatřovali významného lékaře a pedagoga, zakladatele Ústavu a péče o slabomyslné, tvůrce 

řady iniciativních návrhů a zcela nových, moderních koncepcí a snažili se o to, aby jeho 

zásluhy byly ceněny také  lékařskou i širší veřejností. František Čáda, Josef Zeman a Karel 

Herfort tak ukázali a zhodnotili přínos Amerlingových počinů, jimiž se trvale zapsal do 

historie speciální pedagogiky.  
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5 Závěr 
 

Bakalářská práce přináší pohled na významnou osobnost pedagogiky 19. století – Karla 

Slavoje Amerlinga. Jeho odkaz a dílo jako zakladatele Ústavu pro jedince s mentálním 

postižením a vychovatele těchto dětí zůstávalo po dlouhou dobu bez povšimnutí. Průlom 

v této oblasti znamená příchod Karla Herforta do Ernestina, jenž si uvědomoval záslužné dílo 

a činnost svého předchůdce. Spolu s ním se o zhodnocení Amerlingova odkazu snažili také 

Herfortovi spolupracovníci Josef Zeman a František Čáda. Ti rovněž navázali na 

Amerlingovu činnost a stali se významnými osobnostmi speciální pedagogiky počátku  

20. století. 

Karel Slavoj Amerling působil jako lékař, pedagog, filozof, přírodovědec, buditel. Tuto 

stránku Amerlingovy osobnosti zachycovaly již tehdejší životopisné práce, z tohoto pohledu 

byl  zapsán v povědomí odborné i širší veřejnosti. 

Karel Herfort, Josef Zeman a František Čáda odkryli Amerlinga jako průkopníka v péči  

o mentálně postižené, jako prvního „psychopeda“, jenž připravil půdu všem, kdo jeho 

záslužnou činnost dále rozvíjeli. Články těchto osobností poukazují na mimořádný zájem  

o Amerlingovo dílo a snahu o zhodnocení jeho životního odkazu. 

V průběhu 20. století se Amerlingově významu na poli péče o jedince s mentálním 

postižením věnovali další autoři, kteří oblast poznatků o Amerlingovi dále rozšiřovali. 

Příspěvky Herforta, Zemana a Čády jsou však aktuální dodnes: na jejich články bývá 

odkazováno také v pracích současných autorů, kteří obrací do minulosti a snaží se přinést 

nové pohledy na Amerlingův odkaz v kontextu dnešní speciální pedagogiky. 

 

Pokud by měla být naznačena linie možného pokračování této práce, směřovala by 

k působnosti Karla Herforta, Josefa Zemana a Františka Čády. Mohly by být sledovány další 

události jejich života a aktivity kolem Ernestina, které zaznamenali. Dalším předmětem 

zkoumání by pak mohl být pohled autorů, kteří ve svých článcích a studiích obraceli 

pozornost přímo k těmto Amerlingovým pokračovatelům, poukazovali na věrnost 

Amerlingovu odkazu a přesah jeho životní činnosti. Zajímavé by bylo se zaměřit např. na 

osobní setkání Karla Herforta s Josefem Zemanem, k němuž došlo v Ernestinu r. 1903  

a rozvinulo se v blízké životní přátelství, účast Karla Herforta na 2. rakouské konferenci pro 

péči o slabomyslné ve Vídni v r. 1906, kde na uspořádané výstavě představil Ernestinum  

a vystavovali zde společně s Františkem Čádou, návštěvu účastníků 1. českého sjezdu pro 

péči o slabomyslné a školství pomocné v Ernestinu v r. 1909 aj. V tomto duchu je možné 

připomenout slova Václava Spěváčka týkajících se Karla Herforta a Josefa Zemana: „Je 
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(však) málo známo, že už na počátku třicátých let vyvinuli oba mimořádné úsilí o vybudování 

památníku K. S. Amerlingovi na Budči u Zákolan. Ani při nezdaru této akce je však neopustil 

zájem o jeho život a dílo.“ (Spěváček 1984, s. 60) 

 

 

Karel Slavoj Amerling se během svého života věnoval celé řadě aktivit směřujících  

k pozvednutí pedagogiky a vzdělání na vyšší úroveň. V rámci speciální pedagogiky i českého 

školství spatřujeme jeho mimořádné zásluhy ve vybudování péče o osoby s mentálním 

postižením. Podnícení pro toto úsilí je patrně možné vysledovat již v jeho působení coby 

lékaře ve vodoléčebném ústavu, jež se následně promítalo i v další pedagogické činnosti. Jeho 

průkopnické myšlenky hledaly nové přívržence v dobách, kdy jen pozvolna mohly nacházet 

pochopení. Amerlingovy snahy o zlepšení péče a výchovného působení o mentálně postižené 

se datují založením Ústavu idiotů Jednoty paní sv. Anny v roce 1871, později nazvaném 

Ernestinum, kdy souběžně začíná organizované péče o jedince s mentální retardací na území 

našeho státu.  

 

V Ernestinu Amerling rozvinul své představy o výchově chovanců. Snažil se je vzdělávat, 

pěstoval u nich na nejnutnější míru redukované vědění. Učil chovance především porozumět 

věcem a lidem, tomu, co se nacházelo v jejich blízkosti a s čím se běžně setkávali. Podporoval 

je v samostatnosti, s ohledem na aktuální úroveň schopností byli vedeni k činnostem, které si 

nácvikem dokázali obstarat sami. Pro rozvoj komunikace se snažil využívat systém gest  

a znaků. Schopnější chovance vedl k různým profesním dovednostem, usiloval, aby po 

propuštění z ústavu mohli vykonávat nenáročné práce. Amerling věřil v léčivé účinky hudby, 

pokusil se praktikovat jakousi formu muzikoterapie. Uvědomoval si také, že příroda může 

pozitivně působit na psychiku člověka. Amerling zásadně odmítal tělesné tresty, snažil se  

o slušné zacházení s dětmi. V Amerlingově pedagogickém smýšlení se uplatňuje humánní  

a individuálním přístup k chovancům, v každém z nich spatřoval jedinečnou bytost 

s vlastními potřebami.  

 

V čase svého vzniku znamenal Ústav velký krok vpřed, do té doby byly osoby 

s mentálním postižením zavírány do léčeben, tehdejších „blázinců“, nebyla žádná 

systematická péče ani snaha tyto osoby vychovávat a vzdělávat. 

V dnešní době Ernestinum ve své původní podobě již neexistuje, transformovalo se na 

dětský domov a má trochu jiné cíle. Pozorujeme také odklon od ústavní péče ve prospěch 
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začlenění osob  s postižením mezi intaktní společnost se snahou respektovat jejich osobnost 

ve své jedinečnosti. 

Je zde také snaha státu, aby lidé s mentálním a zdravotním postižením nebyli 

diskvalifikováni ze života a práce, a mohli se uplatnit na pracovním trhu např. v rámci 

chráněných pracovních míst. V oblasti školství vystupuje do popředí trend integrace, 

umožňující vzdělávání dětí s postižením v běžném kolektivu při vytvoření individuálního 

vzdělávacího plánu a s podporou asistenta. 

 

Amerling v dnešní perspektivě působí jeho člověk, který byl velmi činorodý, inspirující  

a v mnoha oblastech působení předstihl svou dobu. Jeho Ústav přispěl v průběhu let ke 

zlepšení kvality života mnoha dětí s postižením. Přes finanční nedostatky, mnohé těžkosti  

a nesnáze, které ho v životní i profesní dráze potkaly, dokázal významně posunout tehdejší 

edukaci a poznání o lidech s postižením. 

 

V tomto roce (2014) uplynulo 130 let od Amerlingova úmrtí. Vzhledem k tomu, že 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví je uložen dosud neuspořádaný fond 

podstatné části jeho písemnosti, je možné, že některé z Amerlingových myšlenek na své 

zhodnocení teprve čekají. 
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Příloha č. 2. Dům rodiny Jelínkových v Chudenicích, kde Amerling vyrůstal. 



 

  

K. S. Amerling: Návrh ku založení komitétu v učitelské společnosti Budeč, pro pěstování 

známosti učitelstva k vyučování dětí idiotních, padoucných a léčenců propuštěných z ústavů 

choromyslných 

 

Po tisíciletí zanášely se školy toliko mládeží zdravou; na mládež na čas nebo trvale 

chorobnou a na lidstvo vůbec, z chorob duševních, se vystonávající pamatováno nebylo! Ač 

přece nejčastěji do blázinců a podobných (i trestných) ústavů jen proto se dostávají (z největší 

míry), že řádně vychováni a vyučováni nebyli. 

Toť zajisté věc uznaná od nejvýznačnějších psychologů (pedagogů, lékařů a jiných vědců) 

všech časů a každý učitel, který se s tou věcí  hlouběji seznámí, musí uznati, že i zde ještě jeho 

jest působiště. 

Za tou příčinou  vznikaly časem v novém věku ústavy výchovné a vzdělávací pro slepé a 

hluchoněmé a před nedlouhou dobou pak i pro děti blbé či idioty, pak i pro děti padoucnicí 

stižené a konečně zdravá mysl lidu prostého sama začala (zprvu v Belgii a pak i jinde) ujímati 

se lidí starších, ne dosti vychovávaných… Dosud právě pro tyto ještě vychovatelné třídy 

(skupiny) mládeže a lidu nestává se u nás dobře připraveného učitelstva! A chceme-li jen 

trochu potřebám času za dost učiniti, musíme dosud pro všechen skoro aparát 

vychovatelských a vyučovatelských pravidel do ciziny choditi. 

Žádný ještě spolek ani komitét učitelský nekonstituoval se, aby úlohy tyto sobě obral za 

úkol svůj, ano i na vychování a opětné polepšení mladých propuštěných káranců ještě není 

systematicky pamatováno, ačkoliv vlast až potud i v Praze s velikým nedostatkem trefných 

v tom ohledu vychovatelů se potkávala, a jak ne bez příčiny pravíme, i na budoucnost dlouho 

ještě potkávati se bude. I káranci jsou choromyslní a musí s nimi náležitě nakládáno býti. 

Připomínáme-li, že i stává samovraživců, zhářivců, chlupáčů, šupináčů, náměsíčníků, 

lichorádců, albinů a jiných ještě endemismů, tu napořád vzrůstají úlohy učitelstvu i 

vychovatelstvu, o kterých však ale teprve později více vyložíme. 

 

 

 

 

Příloha č. 3. Návrh Ku založení komitétu v učitelské společnosti Budeč…  (Pozn. aut.: 

volný přepis Návrhu) 

 



 

  

I zapotřebí tudy, aby včas komitét učitelský se zařídil, který by nepřetržitě na starosti měl, 

zaopatřovati vždy hojnost učitelských a vychovatelských sil obojího pohlaví ve vlasti naší, 

když by například první škola pro idioty zde byla v Praze rozšiřována, dílem i na venku po 

městech opakována, napotom školou pro padoucníky, konečně školou pro vystonávající se 

choromyslníky rozmnožována býti musila. 

Avšak takováto škola nemá se skládati jen ze zkušeností po různu v čase a prostoře 

činěných, ale z pozorování a zkušeností od takové společnosti přísně a všestranně 

organizované, jižby nic neušlo, co se týká souvislosti vyzrálé principiálnosti a nic i zhola jisté 

na budoucnost dovednosti. Spojené a organizované síly učiní tu zázraky u vychovatelství a 

vyučovatelství. 

Činím tudy slavné společnosti učitelské Budeč návrh, jenž buditi má nové ideje věku a 

poznatkům jeho přiměřené, tento návrh, aby uvnitřku svém zřídila stálý komitét pro všecky 

tyto, řekli bychom patologické, chorozpyteské a choroléčitelské záležitosti učitelství vůbec, 

zvláště pak slovanského, jenž tu do sebe má zvláštní stránku, že choroby mysli lidu 

slovanského namnoze jinaké jsou, nežli lidu germánského a lidu vůbec jinokmenného; čehož 

hlubší propátrání teprv později od učitelstva našeho s větším ještě a jasnějším prospěchem 

předsevzíti dosti času nám zbude, až národní naše učitelstvo své stupně prozkusí a 

k záležitostem národo-kmenním dospěje. 

První tohoto komitétu práce byly by snad následující: 

 

a) Sebrání spisů všech k tomuto cíli sepsaných, jakož i dobrých zpráv o ústavech 

podobných v cizině a jejich práci. 

b) Vyjednávati a snésti mezi sebou, mnoho-li takové mládeže jest asi ve školách. 

c) Pokud lze, snésti jejich podobizny, a to jak možno komplexní  

d) Za vědeckého vedení  popsati povahy i pokroky ve vyučování a vychování této 

mládeže. 

e) Sepisovati ty pány učitele, kteří by s obzvláštní zálibou takovou mládeží se obírati se 

chtěli. 

f) Auskultování  při vyučování takové mládeže. 

g) Pak podobné pozorování a výchova padoucníků, náměsíčníků, zdravujících se 

třeštěnců, do života se vracejících trestanců apod. 

 

 

V Praze dne 27. srpna 1869. Nejoddanější Dr. Karel Amerling 



 

  

 

Příloha č. 4. Zpráva ředitelstva fysiokratické společnosti. 



 

  

 



 

  

 

 



 

  



 

  

 

Příloha č. 5. Provolání antropologicko-statistického komitétu Společnosti fysiokratické 
v Čechách. 

 
 
  
 
 



 

  

       

Příloha č. 6. Tabela (dotazník) k registrování tělesných vad. 



 

  

 
 

Příloha č. 7. Ústav idiotů soukromého ženského Spolku sv. Anny v Praze.  
 

 
 

 
 



 

  

 
 

 

 
 

  
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

    
 

   

 
 

 
 

Příloha č. 8. Původní budova „Ústavu idiotů“ v Kateřinské ulici, Praha 2. 



 

  

     

 
 

Příloha č. 9. Ernestinum, Šternberský palác na Hradčanech. 



 

  

 

 
 

Příloha č. 10. Hraběnka Františka z Desfours-Walderode, první předsedkyně Spolku 
paní sv. Anny od založení až do roku 1879. 



 

  

 
 

Příloha č. 11. Kněžna Ernestina Auerspergová (1822–1908), druhá předsedkyně Spolku 
paní sv. Anny od r. 1879 až do roku 1901. 



 

  

 
 

Příloha č. 12. Princezna Ernestina Auerspergová (1862–1935), od r. 1896 
místopředsedkyně, od r. 1908 předsedkyně Spolku paní sv. Anny. 



 

  

 

 
 

Příloha č. 13. Esenciální či podstatné vychovávání člověka. (Necessaire de la vie). 
Výchovna denní. 



 

  

 
 
  



 

  

 
 

Příloha č. 14. Manželé Amerlingovi 
  



 

  

 
 

Příloha č. 15. Prospekt ústavu ošetřovacícho a vychovávacího pro slabomyslné 
„Ernestinum“.  

 



 

  

 



 

  

 
 
 
  



 

  

 
 

Příloha č. 16. Karel Herfort a Josef Zeman u hrobu K. S. Amerlinga na starobylé Budči 
v roce 1925. 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 17. Slova MUDr. Karla Herforta věnovaná Karlu Slavoji Amerlingovi  k době 
vniku Ústavu. 

„A právě v době, Amerlingu, kdys, již co kmet, v roztrpčenosti nad tisícerým 

zklamáním, těžce jsa raněn nevděkem a neporozuměním své doby, dalek všeho ruchu 

veřejnosti, zaháněl chmurné vzpomínky svoje konáním dobra na ubožácích slabomyslných 

– právě v tu dobu vyšla Tvá hvězda nesmrtelnosti na obzoru léčebné pedagogiky a péče 

o duševně nedostatečné a vysílá samojediná své sálavé světlo daleko přes hranice vlasti do 

tmy, která v Tvé době v Čechách a celém Rakousku v tomto oboru panovala, a bude 

v plném jasu a síle svítiti nadále všemu lidstvu i tehdy, kdy zřízením nových ústavů 

a četných pomocných škol péče o slabomyslné u nás dočká se řádného vývoje a dosáhne 

kýženého stupně.“ 


